
To już 30 lat… 

 

 

Jubileusz  
Studium Języka i Kultury Polskiej 

dla Cudzoziemców UAM 

w Poznaniu 



Collegium Novum, pierwsza siedziba  
Studium Języka i Kultury Polskiej  

dla Cudzoziemców  
UAM 



30 lat temu w wyniku porozumień rektorów poznańskich 
uczelni powstała idea powołania jednostki międzyuczelnianej  
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu.  
Już wtedy pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Filologii  
Polskiej prowadzili lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców.  
W kursach języka polskiego brali udział studenci, stażyści i  
wykładowcy takich kierunków, jak: Nauki Polityczne, Historia czy  
Muzykologia. Nauczaniem języka polskiego objętych było ponad  
80 osób.  



Pracownicy wraz z pierwszym kierownikiem Studium,  

prof. Markiem Kornaszewskim (od prawej), mgr Ewa Węgrzak, 

mgr Marian Góralczyk (w środku), mgr Tomasz Lisowski 



Pierwsze kursy komercyjne w Studium 

  

 



W latach 1995-2005 kierownictwo Studium  
sprawowała prof. Irena Sarnowska-Giefing.  
Mimo ciągłego niedoboru sal i konieczności  
prowadzenia zajęć w różnych obiektach  
uniwersyteckich, Studium gwałtownie się  
rozwijało. Potroiło wówczas zarówno liczbę  
swoich słuchaczy, jak i pracowników.   
Nowością były lektoraty dla kandydatów  
na studia oraz kursy adaptacyjne dla  
stypendystów Polsko-Amerykańskiej  
Komisji Fulbrighta.  



Odnowiła swoją działalność  
Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej  





mgr Wiesława Stefańska i mgr Ewa Węgrzak podczas 
uroczystej kolacji z okazji zakończenia kursu intensywnego 



Collegium Novum 2007 



W 2005 roku Studium przystąpiło do projektu  
dla stypendystów programu Erasmus i zaczęło  
organizację corocznych intensywnych kursów  
językowych w ramach flagowego programu  
Unii Europejskiej.  
Prowadzono je w latach 2005, 2009-2013. 
Kursy były przeznaczone dla stypendystów  
przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki,  
zostały więc włączone do programu „Uczenie się  
przez całe życie”.  



Inauguracja intensywnego kursu LLP ERASMUS 



Po wykładzie inauguracyjnym 



Wycieczka rowerowa w 
 Wielkopolskim Parku Narodowym 



Wymiana studentów na kursach intensywnych  
uczyła nie tylko zagranicznych studentów zaradności,  
samodzielności i odwagi, ale także inspirowała  
nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań.  
Coroczne kursy wrześniowe stanowiły prawdziwą  
szkołę życia i poligon doświadczalny dla lektorów,  
którzy, chcąc nie chcąc, stawali w nowej roli  
przewodników po mieście i jego gastronomii,  
animatorów kultury, a nawet administratorów,  
skarbników i księgowych. 





Nowa siedziba Studium 
Collegium Maius 

UAM  



dr Agnieszka Mielczarek 
Kierownik  Studium 
w latach 2005-2013 

Napływają kolejne rzesze słuchaczy, 
stypendystów programów GFPS, 

DAAD, ERASMUSa, Kirklanda oraz  
Rządu RP dla Młodych Naukowców.  

Sukcesywnie zwiększa się liczba  
słuchaczy, dochodząc do pół  

tysiąca rocznie.  



Pracownicy Studium w nowej siedzibie (od lewej): mgr Grzegorz Chruszczyński, mgr Ewa 
Węgrzak, mgr Alicja Sempowicz-Kalczyńska (obsługa sekretariatu), mgr Marian 

Góralczyk, Anna Roter-Bourkane, dr Izabela Wieczorek 



Aktualni pracownicy Studium 
 

Grzegorz Chruszczyński  
Marek Góralczyk  

Magdalena Kaczmarek 
Patrycja Krasowska 

Monika Maciejewska-Válková 
Agnieszka Mielczarek 
Anna Roter-Bourkane  

Ewa Węgrzak 
Izabela Wieczorek 

Współpracownicy Studium 
  
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz  
Joanna Armatorska  
Jakub Płowens 



mgr Ewa Węgrzak ze studentami 



mgr Grzegorz Chruszczyński ze studentami 



Kiedy wokół robi się cieplej… 



Wielka Majówka 
wycieczka studentów do Słubic z mgr Patrycją Krasowską 



Z góry lepiej widać Wielkopolskę… 



dr Monika Maciejewska-Válková ze studentami 



dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, kierownik Studium  
(trzecia od lewej) w czasie codziennych obowiązków 



Od września 2013 roku kierownictwo Studium przejmuje dr hab.  
Agnieszka Kwiatkowska. Mimo dużej konkurencji na polskim  
rynku Studium cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem  
cudzoziemców. Na ten sukces składa się wysiłek wszystkich  
pracowników, świetnie przygotowanych fachowców, którzy  
prowadzą kursy polskiego dla stypendystów wielu programów  
międzynarodowych i osób prywatnych, a także intensywne kursy  
przygotowujące do studiów w Polsce. Niestrudzenie biorą udział  
w licznych projektach, imprezach, konferencjach naukowych i  
wyjazdach oraz działaniach na rzecz popularyzacji języka  
polskiego.  



Jasełka 



Lekcja muzealna 



mgr Magdalena Kaczmarek podczas zajęć 



Przez trzydzieści lat istnienia Studium zachodziły  

wokół nas istotne zmiany polityczne i gospodarcze.  

Wzrosła ranga polszczyzny i zainteresowanie kulturą 

polską. Zmienialiśmy więc nasze programy i metody 

nauczania. Przeżywaliśmy razem chwile radosne i 

trudne. Gościliśmy kilka tysięcy studentów z 

najróżniejszych stron świata. Wszystkim, którzy w 

tym czasie byli z nami – serdecznie dziękujemy! 



A jakie będzie Studium w przyszłości…? 


