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TRADYCJA 

 W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych 
przygotowań, z inicjatywy władz Uniwersytetu oraz Zakładu 
Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej, powołano do życia Szkołę Letnią 
Kultury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Warunkiem funkcjonowania takiej placówki w tamtym czasie była 
współpraca z Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” z 
siedzibą w Warszawie. Stosowny dokument podpisali Rektor o. prof. dr 
hab. Mieczysław A. Krąpiec i Sekretarz Generalny Towarzystwa „Polonia” 
Wiesław Adamski. Dwa lata później powstało Studium Języka i Kultury 
Polskiej dla Studentów Zagranicznych. W późniejszych latach jednostki 
połączono pod nazwą: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  





W ciągłym rozwoju 

 Przez lata działalności zmieniały się programy i charakter 
instytucji. Początkowo był to kurs pięciotygodniowy, 
potem także trzytygodniowy, z rozbudowanym 
programem turystycznym. Obecnie latem można wybrać 
spośród trzydziestu sześciu wariantów kursu językowego 
z bogatą ofertą wykładów, warsztatów i wycieczek. 
Wymagania, stawiane przez studentów, oraz założenie, 
by postawić w pierwszym rzędzie na jakość programów, 
spowodowały konieczność stałego dokształcania zespołu i 
przygotowania materiałów dydaktycznych na różnych 
poziomach zaawansowania językowego. 

 









we współpracy 

Od kilkunastu lat intensywnie rozwija się współpraca z Polonią w USA. 
Podejmujemy szereg działań związanych z patronatem nad szkołami 
polskimi - opieka merytoryczna, warsztaty, materiały dydaktyczne, 
egzaminy itp. Obecnie sprawujemy patronat nad Szkołą im Św. Stanisława 
Kostki w Wallington i Szkołą Św. Ferdynanda w Chicago – w przygotowaniu 
kolejne patronaty. W ramach projektu Polska bliżej dofinansowanego przez 
MSZ uruchomiliśmy, wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej KUL, Studia 
podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako 
obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej dla 
nauczycieli języka polskiego w USA. Zajęcia prowadzone przez mgr Marię 
Łaszkiewicz, dr Anne Majewską-Wójcik, dr Wiolettę Próchniak – kierownika 
studiów – oraz dr Magdalenę Smoleń-Wawrzusiszyn odbywają się w Chicago 
w systemie trzech zjazdów w roku. Program zaplanowano na dwa lata.  





Latem pogoda zawsze 
nam sprzyja 

 Kursy letnich programów są zróżnicowane ze względu na długość 
trwania (od tygodnia do ośmiu tygodni), ze względu na poziom sprawności 
językowej oraz ze względu na intensywność (od pięciu do ośmiu godzin 
dziennie). Codzienne wykłady, wygłaszane po polsku i po angielsku, są 
znakomitą okazją do uzupełnienia wiedzy o Polsce oraz dyskusji i nawiązania 
kontaktów z wykładowcami. Prezentujemy szerokie spektrum zagadnień: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Historia Polski; Ekonomiczne 
uwarunkowania zmian społecznych w Polsce; Historia Żydów w Polsce; Scena 
polityczna; Tradycje tolerancji i pluralizmu religijnego w Polsce; Literatura 
polska, Muzyka polska, Film polski. Program uzupełniają dodatkowe warsztaty 
(kuchnia polska, tańce polskie) seminaria dla ciekawskich, imprezy kulturalne 
(spektakle teatralne, koncerty muzyczne) prezentacje polskich filmów oraz 
wycieczki: Lublin; Sandomierz; Kraków; Warszawa; Kazimierz Dolny; 
Zamość;  Kozłówka.  









Lubimy także pozostałe 

pory roku 
 W  semestralnych programach Szkoły bierze 

udział około 50 osób. Zajęcia odbywają się w 
grupach wyodrębnionych ze względu na 
poziom zaawansowania językowego oraz 
intensywność. Odrębne grupy stanowią 
studenci programu Erasmus oraz studiów w 
języku angielskim. Przez cały rok odbywają 
się kursy dla obcokrajowców pracujących w 
Polsce. Są to programy o różnej długości i 
stopniu intensywności, dostosowane do 
oczekiwań uczestników. 

 



  

 







Najbardziej lubimy 
naszych studentów 

Naszymi słuchaczami są osoby z prestiżowych 
amerykańskich i europejskich środowisk akademickich: 
Columbia University, Harvard, Oxford University, The 
University of North Carolina, Princeton, Yale. Z jednej strony 
to oczywisty powód do dumy i zadowolenia, z drugiej 
ogromne wyzwanie i konieczność nieustannej pracy nad 
doskonaleniem oferty. Każdego roku w programach letnich i 
całorocznych Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL bierze 
udział około 200 osób głównie z USA i Zachodniej Europy. 
Dla wielu z nich obraz Polski zostaje ukształtowany poprzez 
wrażenia z Lublina. Bardzo często wracają w następnych 
latach, rozwijając kontakty zawodowe, naukowe                     
i towarzyskie. Trudno wyobrazić sobie lepszą promocję.  
 







 Mimo dużej konkurencji na rynku Szkoła Języka i Kultury 
Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
słuchaczy. Na ten sukces składa się wiele czynników. 
Najważniejsze to świetnie przygotowany zespół, z pasją i 
oddaniem tworzący i realizujący kolejne programy, drugie 
to fantastyczni ludzie przyjeżdżający od lat z całego 
świata.  Te dwa czynniki kształtują charakter programów 
i wyjątkową atmosferę, jaką po raz czterdziesty pierwszy 
można było zobaczyć i doświadczyć tego lata. 

 



  

 

 






