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K r a k ó w  

O lepsze jutro studiów polonistycznych w  wiecie  
– mi!dzynarodowa konferencja z okazji  

Jubileuszu 70-lecia  
prof. dr. hab. W"adys"awa T. Miodunki 

W dniach 18–20 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Jagiello skim odby-

!a si" mi"dzynarodowa konferencja pt. O lepsze jutro studiów polonistycznych 

w  wiecie, po!#czona z uroczystymi obchodami Jubileuszu 70-lecia prof. dr. 

hab. W!adys!awa T. Miodunki – wieloletniego dyrektora Centrum J"zyka 

i Kultury Polskiej w $wiecie UJ i twórcy krakowskiej szko!y glottodydaktyki 

polonistycznej. 

Konferencja rozpocz"!a si" 18 czerwca w auli Collegium Novum Uniwer-

sytetu Jagiello skiego. W sesji jubileuszowej wzi"li udzia! przedstawiciele 

w!adz UJ, JM Rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy, byli rektorzy oraz 

dziekani wydzia!ów UJ. Podczas uroczystych obchodów nie zabrak!o przed-

stawicieli polskich i zagranicznych o%rodków akademickich i instytutów na-

ukowych, wielu wybitnych badaczy j"zyka i kultury polskiej, przedstawicieli 

administracji pa stwowej i %rodowisk zajmuj#cych si" promowaniem j"zyka 

i kultury polskiej w %wiecie oraz przyjació! i uczniów prof. dr. hab. W!ady-

s!awa Miodunki. 

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak w swoim wyst#pieniu otwieraj#cym 

konferencj" przedstawi! prof. Miodunk" jako osob", która zrobi!a bardzo 

wiele dla promocji j"zyka i kultury polskiej w %wiecie. Byli rektorzy UJ, prof. 

Franciszek Ziejka i prof. Karol Musio!, przypominali zas!ugi Jubilata dla 

uniwersytetu. Po wyst#pieniach rektorów UJ nast#pi!o uroczyste wr"czenie 
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prof. W. Miodunce Z!otego Medalu Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Ja-

giello skiego, po czym dr hab. Przemys!aw G"bal przedstawi! sylwetk" so-

lenizanta. 

Prof. W!adys!aw T. Miodunka jest zwi#zany z Uniwersytetem Jagiel-

lo skim od ponad 40 lat. Pobyt Pana Profesora we Francji zaowocowa! 
w 1979 roku rozpraw# habilitacyjn#, a w 1991 Jubilat uzyska! tytu! profe-

sora. Liczne pobyty zagraniczne (we Francji, w Stanach Zjednoczonych, 

Brazylii) wp!yn"!y na rozwój zainteresowa  prof. Miodunki – od j"zyko-

znawstwa polonistycznego i stosowanego a& do glottodydaktyki poloni-

stycznej, której jest wspó!twórc# i propagatorem. W latach 2002–2008 

by! prorektorem Uniwersytetu Jagiello skiego ds. polityki kadrowej i fi-

nansowej, a w latach 2005–2013 kierowa! pracami Centrum J"zyka i Kul-

tury Polskiej w $wiecie UJ. By! tak&e wspó!za!o&ycielem i d!ugoletnim 

prezesem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli 

Kultury Polskiej i J"zyka Polskiego jako Obcego. Od 2003 roku pe!ni! 
funkcj" przewodnicz#cego Pa stwowej Komisji Po%wiadczania Znajo-

mo%ci J"zyka Polskiego jako Obcego. 

Przedstawiciele instytucji naukowych, wspó!pracownicy, uczniowie i przy-

jaciele z!o&yli Profesorowi gratulacje i &yczenia, po czym rozpocz"!a si" 
trzydniowa konferencja polskich i zagranicznych polonistów. 

Obrady pierwszej sesji plenarnej rozpocz#! by!y rektor UJ prof. Franci-

szek Ziejka, wyg!aszaj#c wyk!ad W obronie mowy ojczystej, dotycz#cy dziejów 

walk toczonych przez profesorów Uniwersytetu Jagiello skiego w po!owie 

XIX wieku o przywrócenie polszczyzny jako j"zyka wyk!adowego na uczelni. 

Z kolei prof. Maria Delaperrière (Institut National des Langues et Civilisa-

tions Orientales, Pary&) podczas wyst#pienia J!zyk w kulturze, kultura w j!zyku 

omawia!a relacje j"zyka i kultury. Sygnalizowa!a, &e do kultury mo&na pod-

chodzi' od strony j"zyka, którego znaki s# nasycone kulturowo przez dan# 
wspólnot", lub od strony kultury – tworu wspólnoty pos!uguj#cej si" danym 

kodem. 

O w#tku kulturowym w wymiarze indywidualnym mówi! prof. Tokimasa 

Sekiguchi (Uniwersytet Studiów Mi"dzynarodowych, Tokio), który podkre-

%la!, &e najwa&niejsz# motywacj# w uczeniu si" j"zyka jest ch"' poznania in-

nej kultury. Jego zainteresowanie polszczyzn# zrodzi!o si" w wyniku obco-

wania z japo skimi przek!adami tekstów Brunona Schulza i Witolda Gom-

browicza. 

O konieczno%ci poszukiwania nowych rozwi#za  w dobie globalizacji 

i nowoczesnych sposobów przekazywania tre%ci mówi!a prof. Elwira Gros-
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sman (Uniwersytet w Glasgow), a prof. Anna Packalén Parkman zaprezen-

towa!a internetowe studia polonistyczne organizowane przez Uniwersytet 

w Uppsali. 

W#tki podj"te w referatach plenarnych pierwszego i trzeciego dnia konfe-

rencji by!y rozwijane podczas obrad w sesjach tematycznych. Przedmiotem 

rozwa&a  niektórych referentów by!y: bilingwizm indywidualny lub spo-

!eczny, dwuj"zyczne wychowywanie dzieci oraz lingwistyczne i glottodydak-

tyczne aspekty dwuj"zyczno%ci. Zjawisko dwu- czy wieloj"zyczno%ci mo&e 

wspiera' rozwój j"zykowy jednostki, utrudnia' go lub prowadzi' do stop-

niowej utraty jednego z kodów. Zastanawiano si" tak&e nad kompetencj# 
j"zykow# osób bilingwalnych oraz nad j"zykiem polskim jako drugim – no-

wym problemem badawczym w polskiej rzeczywisto%ci edukacyjnej. Podczas 

obrad starano si" szuka' rozwi#za  inspirowanych przez propozycje o%wia-

towe innych krajów. 

Rozwa&ano tak&e w uj"ciu synchronicznym polsko-chi skie, polsko-

-korea skie, polsko-japo skie czy polsko-brazylijskie kontakty mi"dzyj"zy-

kowe zarówno z polskiego, jak i zagranicznego punktu widzenia, prezento-

wanego przez przedstawicieli odleg!ych polonistyk. Zagraniczni go%cie 

przedstawiali tak&e szanse rozwoju studiów polonistycznych w ich krajach. 

Z perspektywy diachronicznej zaprezentowano kwesti" wieloj"zyczno%ci 

spo!eczno%ci by!ych kolonii portugalskich w Afryce. 

Sporo mówiono o specyficznych zagadnieniach glottodydaktyki poloni-

stycznej. Wyst#pienia dotyczy!y czynników wp!ywaj#cych na proces 

kszta!cenia j"zykowego, funkcji tekstu i kompetencji tekstowej, systematy-

zacji wyra&ania podmiotu, orzeczenia i zwi#zków mi"dzy nimi oraz miejsca 

wyra&e  potocznych i niezgodnych z norm# w nauczaniu j"zyka polskiego 

jako obcego. Dyskutowano tak&e o pedeutologii oraz roli sztuki komuni-

kacji w kontaktach nauczaj#cego i ucz#cych si", bowiem – jak wiadomo – 

cz"sto od kompetencji nauczyciela zale&y jako%' i skuteczno%' opanowy-

wania j"zyka obcego. 

Refleksj# obj"to tak&e zagadnienia kultury oraz komunikacji mi"dzykultu-

rowej, której podstawowym, cho' nie jedynym, narz"dziem jest j"zyk. 

Wchodzenie w obc# kultur" mo&e by' !agodzone poprzez wykorzystywanie 

wiedzy dotycz#cej akwizycji j"zyka ojczystego. Uczestnicy konferencji mieli 

tak&e okazj" do zapoznania si" z nowym modelem nauczania kultury, który 

jest wynikiem najpierw indywidualnego, a nast"pnie zbiorowego rozpozna-

wania %wiata, dokonuj#cego si" za po%rednictwem j"zyka. 

W sesji j"zykoznawczej zapoznano uczestników konferencji z analiz# kon-
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trastywn# leksemu miód w j"zyku polskim i s!owackim. Oczywi%cie analizo-

wany leksem ma bezpo%redni zwi#zek z osob# Jubilata. Dog!"bna analiza 

znaczenia, konotacji, !#czliwo%ci oraz derywatów udowodni!a, &e nawet 

przedstawiciele bliskich genetycznie i typologicznie j"zyków nie postrzegaj# 
%wiata w ten sam sposób. Omówiono tak&e skutki pomijania lub w!#czania 

pytania o j"zyk w formularzach spisów statystycznych. Dane spisowe nie 

tylko s# odbiciem rzeczywisto%ci spo!ecznej, ale mog# tak&e w sposób nie-

zamierzony kreowa' now# sytuacj" socjolingwistyczn#. 
W trzecim dniu konferencji obrady plenarne otworzy! wyk!ad prof. Luigie-

go Marinellego (Uniwersytet La Sapienza, Rzym), który kilka dni wcze%niej 

otrzyma! tytu! doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiello skiego. Podczas 

swojego wyst#pienia wyja%nia!, jak mit sarmatyzmu i mesjanizmu wp!yn#! na 

kszta!towanie si" polskiej mentalno%ci. 

Podczas wyk!adu prof. Stanis!awa Dubisza (Uniwersytet Warszawski) 

uczestnicy konferencji mieli okazj" wys!ucha' rozwa&a  na temat odmiany 

standardowej, emigracyjnej i polonijnej polszczyzny, która ewoluuje inaczej 

ni& polszczyzna krajowa ze wzgl"du na intensywne kontakty mi"dzyj"zyko-

we. Czynnikami determinuj#cymi odmienn# ewolucj" tego kodu s# presja 

systemu leksykalnego i gramatycznego j"zyka kraju osiedlenia oraz koniecz-

no%' wzbogacenia leksyki. 

Prof. El&bieta S"kowska (Uniwersytet Warszawski) podczas swojego wy-

st#pienia zastanawia!a si" nad cechami konstruuj#cymi stereotyp czy te& wi-

zerunek migranta poakcesyjnego. Wed!ug badaczki istnieje okre%lony zestaw 

cech charakterystycznych dla migranta zarobkowego, cho' mo&na wyodr"b-

ni' pewne subkategorie, zale&ne m.in. od kraju osiedlenia. 

Prof. Regina Przybycie  (Universidade Federal do Paraná) opowiada!a 

o swoich do%wiadczeniach zwi#zanych z przek!adem poezji Wis!awy Szym-

borskiej na j"zyk portugalski w jego odmianie brazylijskiej. Z wierszami no-

blistki mia!a po raz pierwszy do czynienia podczas lekcji j"zyka polskiego, 

a emocje i przes!ania ukryte w tej poezji postanowi!a prze!o&y' na j"zyk 

swojej codzienno%ci. 

W wyst#pieniu zamykaj#cym drug# sesj" plenarn# prof. Jadwiga Cieszy -

ska-Ro&ak zwraca!a uwag" na podobie stwa logopedii i glottodydaktyki oraz 

okre%li!a g!ówny cel wspó!czesnej logopedii jako poszukiwanie sposobów 

budowania j"zyka w przypadku zaburze  rozwoju systemu j"zykowego, po-

niewa& brak j"zyka wyklucza cz!owieka z &ycia spo!ecznego. 

Konferencja O lepsze jutro studiów polonistycznych w  wiecie sta!a si" okazj# do 

dyskusji nad perspektywami badawczymi glottodydaktyki polonistycznej, sy-
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tuacj# dzieci i m!odzie&y zanurzonych w dwóch przestrzeniach j"zykowo-

-kulturowych, problematyk# komunikacji mi"dzykulturowej oraz tera(niej-

szo%ci# i przysz!o%ci# zagranicznych studiów polonistycznych. Referaty zo-

stan# opublikowane w monografiach tematycznych po%wi"conych relacjom 

j"zyka i kultury, dwuj"zyczno%ci oraz glottodydaktyce polonistycznej. 


