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W roku akademickim 2021/2022, od listopada do  
czerwca, studenci  największego greckiego uniwersytetu 
uczyli się języka polskiego. Projekt realizowało 
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w ramach programu 
„Promocja języka polskiego” Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej. Przedsięwzięciu patronowała 
Ambasada RP w Atenach.

Utworzenie lektoratu spotkało się z bardzo dużym 
zainteresowaniem, co pozwoliło na utworzenie trzech 
grup językowych: dwóch początkujących i jednej nieco 
bardziej zaawansowanej. Studenci różnych kierunków 
oferowanych przez AUTh przez trzy godziny tygodniowo 
zgłębiali tajniki języka, a także uczestniczyli w wielu 
wydarzeniach zorganizowanych specjalnie dla nich 

nie tylko na miejscu, w Salonikach, ale także w formie 
zdalnej, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej.

Projekt zakładał nauczanie hybrydowe: zajęcia 
prowadzone były w dużej mierze online (w sumie 14 
tygodni), z miesięczną przerwą w każdym semestrze 
na pobyt lektora na uczelni partnerskiej i nauczanie 
tradycyjne (8 tygodni). Zmienna forma była bardzo 
atrakcyjna: obcowanie z polszczyzną na żywo było 
nagrodą dla zmotywowanych. A tych w Salonikach nie 
brakowało: kurs ukończyło 27 osób!

Ta liczba dowodzi, że Polska pozostaje ciekawym 
kierunkiem naukowym i turystycznym.

Więcej informacji na stronie internetowej

Choć projekt „Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach”  
(BJP/PJP/2021/1/00018) dobiegł końca, to wydaje się, że polszczyzna  

pobrzmiewać w mieście i regionie będzie nadal. UAM zrealizował  
wszystkie działania założone w ramach programu Promocja języka  

polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i we współpracy  
z Ambasadą RP w Atenach skutecznie wypromował Polskę  

nad Morzem Egejskim.
Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach 

(BJP/PJP/2021/1/00018), złożonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
w ramach programu Promocja języka polskiego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

To nie koniec, to dopiero początek! 
Mickiewicz zagościł u Arystotelesa

https://amu.edu.pl/en/news-and-events/news/polish-language-course-in-thessaloniki
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Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium działań

Kurs języka polskiego prowadzony był w formie hybrydowej: nauczanie zdalne urozmaicił 
pobyt lektora na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, gdzie nauczano tradycyjnie,  

w czasie cotygodniowych spotkań w sali.

Mimo trwającej pandemii udało się zorganizować kilka ciekawych spotkań, które  
w atrakcyjny sposób przybliżyły polską kulturę i świąteczne tradycje. 
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22 marca 2022 roku słuchacze kursu języka polskiego odwiedzili uczelniane muzeum 
folkloru. Wizyta w muzeum była wstępem do dyskusji o folklorze polskim.  

5 kwietnia spotkaliśmy się w Polskim Instytucie 
Archeologicznym w Atenach, by w gronie 

polonofilów, studentów i sympatyków języka  
i literatury polskiej porozmawiać o migracji i jej 

miejscu w nowych tekstach kultury. Wygłoszona 
prelekcja wzbogaciła program naukowo-

kulturalny PIAA.

22 marca 2022 roku

5 kwietnia 2022 roku

Studenci wysłuchali wykładu i zapoznali się z charakterystycznymi kierunkami 
charakteryzującymi kulturę ludową w Polsce (umysłową w postaci sztuki i techniczną, 

czyli budownictwo i strój). 

Więcej informacji o muzeum folkloru na stronie internetowej

https://www.auth.gr/en/museums-archives-en/laografiko-en/


4

Uczestnicy kursu języka polskiego mogli się także wykazać umiejętnościami 
dydaktycznymi i sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce. Swoje bramy otworzyła przed nimi 

Szkoła polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach, mieszcząca się  
w Konsulacie RP. Dzieci polonijne mogły stać się nauczycielami zadającymi pytania 

swoim greckim, o wiele starszym, kolegom i koleżankom. Oczywiście po polsku.  
Test wyszedł znakomicie! 

7 maja 2022 roku

Odwiedziny Szkoły polskiej były owocem spaceru odbytego ze studentami w ramach 
cyklu „Odkrywanie polskich szlaków w Salonikach”. Drugim celem miejskiej wycieczki był 

też pomnik upamiętniający bohatera greckiego ruchu oporu, agenta brytyjskich służb 
specjalnych w czasie II wojny światowej, Jerzego Szajnowicza-Iwanowa.

Więcej informacji o szkole na stronie internetowej

https://saloniki.orpeg.pl/o-szkole/
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Ostatnim wydarzeniem kulturalnym, które spektakularnie wieńczyło projekt promocji 
języka i kultury polskiej w Grecji, było spotkanie z Dionisiosem Sturisem, urodzonym 

w Salonikach, a wychowanym w Polsce reporterem, pisarzem i podcasterem. 
Rozmawialiśmy o Grecji i Polsce, ciekawych miejscach na mapie zarówno fizycznej,  

jak i mentalnej obu narodów, ich historii, literaturze i… kuchni. 

1 czerwca 2022 roku

Media o projekcie 
„Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach” 

Spotkanie do odtworzenia na uniwersyteckim 
kanale YouTube

TVP POLONIA: link do materiału na YouTube

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: link do artykułu w jęz. angielskim

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: link do artykułu w jęz. polskim

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach: link do materiału

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach: link do materiału na stronie UAM

Projekt nr BJP/PJP/2021/1/00018, pt. Język polski  
na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach,  złożony  
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
w ramach Programu Promocja języka polskiego,  
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
Kierownik projektu: dr Monika Válková Maciejewska

fot. M. Safianik

https://www.youtube.com/watch?v=CCtp7AgA29Q
https://www.youtube.com/watch?v=CCtp7AgA29Q
https://www.youtube.com/watch?v=XSFR1_1vqEg
https://www.youtube.com/watch?v=XSFR1_1vqEg
https://amu.edu.pl/en/news-and-events/news/polish-language-course-in-thessaloniki
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/jezyk-polski-rozbrzmiewa-na-uniwersytecie-arystotelesa-w-salonikach
https://www.gov.pl/web/grecja/wyklad-migracja-w-nowych-tekstach-kultury-piaa
https://amu.edu.pl/nauka/popularyzacja-nauki/wyklady-otwarte/migracja-w-nowych-tekstach-kultury/_recache

