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KONFERENCJE
V Kongres Polonistyki Zagranicznej
„Polonistyka wobec wyzwañ wspó³czesnoœci”
Brzeg–Opole, 10–13 lipca 2012 r.
1. Tytu³ konferencji
V Kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka wobec wyzwañ wspó³czesnoœci”
2. Termin i miejsce konferencji
10–13 lipca 2012 r., Brzeg i Opole
3. Organizator konferencji i przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanis³aw Gajda
4. Omówienie uzyskanych efektów realizacji zadania
Program V Kongresu Polonistyki Zagranicznej obejmowa³:
– 10 lipca br., Zamek Piastów Œl¹skich w Brzegu – uroczyste otwarcie oraz
nadanie doktoratów honoris causa UO i wrêczenie nagród Stowarzyszenia
Wspó³pracy Polska-Wschód i ministra kultury i dziedzictwa narodowego;
– 11–13 lipca br., Uniwersytet Opolski, Collegium Maius (p. Kopernika 11,
Opole) – dyskusje panelowe, prezentacja autorskie, obrady w sekcjach;
– 13 lipca br., Opole-Bierkowice (Muzeum Wsi Opolskiej) – uroczyste zakoñczenie Kongresu.
Po Warszawie (1998), Gdañsku (2001), Poznaniu (2006) i Krakowie (2008)
kolejny œwiatowy kongres polonistów goœci³ w Opolu. By³o to najwiêksze jak
dot¹d spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych. Wziê³o w nim udzia³
250 nauczycieli akademickich (literaturoznawców, kulturoznawców, jêzykoznawców, dydaktyków, historyków, t³umaczy itd.) z 32 krajów od Japonii i Korei
po Brazyliê, USA i Kanadê.
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G³ówni organizatorzy Kongresu to: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Opolskiego, Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Komitet Nauk o Literaturze PAN i Komitet Jêzykoznawstwa PAN.
W referatach i dyskusjach panelowych oraz w kuluarach uczestnicy Kongresu poszukiwali odpowiedzi na wspó³czesne wyzwania stoj¹ce przed humanistyk¹ i polonistyk¹. Rozwa¿ano tak¿e sytuacjê polonistyki w œwiecie. Uwagê
opinii publicznej w Polsce i poza jej granicami zajmuj¹ przede wszystkim wyzwania polityczne i ekonomiczne. Od nauki oczekuje siê rozwi¹zañ technologicznych. St¹d preferowanie dyscyplin ze sfery techno, info, bio, natomiast nauki
o kulturze traktowane s¹ po macoszemu. Dojrzewa jednak i zyskuje coraz szerzej odzew równie¿ przekonanie, ¿e problemów ekonomiczno-politycznych nie
da siê skutecznie rozwi¹zaæ bez uwzglêdnienia ca³ego t³a psycho-spo³eczno-kulturowego. Nauki humanistyczne ods³aniaj¹ i pozwalaj¹ zrozumieæ g³êbokie
procesy obejmuj¹ce œwiat wartoœci, norm i idei, które determinuj¹ wszystkie nasze zachowania.
Poloniœci zagraniczni to nieformalni ambasadorzy kultury polskiej w œwiecie.
Promuj¹ j¹ i Polskê, prowadz¹c badania nad polskoœci¹, edukuj¹c kadry do profesjonalnych kontaktów z naszym krajem w sferze ekonomii, polityki, nauki,
kultury, turystyki itd. T³umacz¹ nasz¹ literaturê, organizuj¹c wystawy i festiwale poœwiêcone Polsce itp. Tym samym buduj¹ miêdzykulturowe pomosty przez
odkrywanie z perspektywy w³asnych kultur narodowych niedostrzeganych
przez nas aspektów polskiej tradycji. W ten sposób wzbogacaj¹ skarbiec w³asnej kultury narodowej, kultury polskiej i œwiatowej.
Z jednej strony wspó³czesne przemiany sprzyjaj¹ zainteresowaniu Polsk¹ (na
300 uczelniach œwiata prowadzone s¹ badania polskoznawcze i nauka jêzyka
polskiego, co roku ju¿ prawie 500 osób ubiega siê o certyfikat potwierdzaj¹cy znajomoœæ jêzyka polskiego), z drugiej niepokoj¹ sygna³y o ograniczaniu lub wrêcz
zamykaniu uniwersyteckich placówek zajmuj¹cych siê badaniami polskimi.
Polska docenia pracê polonistów zagranicznych i stara siê w ró¿ny sposób
i ró¿nymi kana³ami ich wspieraæ. Wyrazem tego poparcia jest objêcie honorowego patronatu nad Kongresem przez Pana Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego oraz wejœcie w sk³ad Komitetu Honorowego Kongresu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Rados³awa Sikorskiego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof.
dra hab. Micha³a Kleibera, a tak¿e Prezesa Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód Józefa Brylla, Marsza³ka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty,
Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyñskiego i Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Krystyny Czai.
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Podczas uroczystego otwarcia Kongresu w Muzeum Piastów Œl¹skich, czyli
na œl¹skim Wawelu w Brzegu, w y r ó ¿ n i o n o niektórych polonistów zagranicznych. Tytu³y doctor honoris causa otrzymali prof. dr Cheong Byung Kwon
z Korei Po³udniowej i prof. dr Rolf Fieguth ze Szwajcarii. Nagrodê im. Jana
Kochanowskiego ufundowan¹ przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego
przyznano prof. dr. Aleksandrowi Lipatowowi z Rosji (Moskwa). Natomiast
medale Mickiewicz-Puszkin Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód Prezes Zarz¹du G³ównego Józef Bryll i Prezes Oddzia³u Wojewódzkiego w Opolu
Eugeniusz Brudkiewicz wrêczyli profesorom: Natalii Ananiewej (Moskwa),
Andriejowi Babanowowi (Sankt Petersburg), Algisowi Kaledzie (Wilno), Alle
Krawczuk (Lwów) i Swiet³anie Musijenko (Grodno).
W ramach Kongresu odby³o siê 1 7 d y s k u s j i p a n e l o w y c h z udzia³em ok. 100 panelistów z Polski i z zagranicy. Organizatorami i moderatorami
byli profesorowie: W. Bolecki, G. Borkowska i E. Paczoska, T. Bujnicki,
W. Chlebda, S. Dubisz, R. Fieguth, K. Van Heuckelom, A. Lipatow, W. Miodunka, A. Nagórko, A. Nowicka-Je¿owa, Z.W. Solski, J. Tambor, L. Wiœniewska, H. W³odarczyk, Z. Zarêbianka oraz S.J. ¯urek. Wœród uczestników dyskusji znaleŸli siê m.in.: M. Mas³owski, J. Bartmiñski, M. Niewiara, A. D¹browska, Choi Sung-Eun, E. Teodorowicz-Hellman, T. Trojanowska i in.
Obradowa³o 3 8 s e k c j i, w których wyg³oszono ok. 150 referatów (80 przez
goœci zagranicznych, 70 przez uczestników polskich). W 4 sekcjach omawiano
zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem polonistyki w œwiecie, 20 mia³o charakter literaturoznawczy, 7 jêzykoznawczy, 7 by³o poœwiêconych edukacji polonistycznej.
Wœród referentów byli m.in. tacy poloniœci jak: T. Sekiguchi, M. Delaperrière, R. Nycz, M. Czermiñska, Z. Zarêbianka, S. Musijenko, E. D¹browska,
S. Gajda, R. Cudak, J. Tambor, J. Kowalikowa, U. ¯ydek-Bednarczuk, A. Babanov, B. Wyderka, M. Kita, B. Baku³a, J. Porayski-Pomsta, M. Bañko, M. Kita,
K. Van Heuckelom, B. Zaboklicka, H. Siewierski, N. Sydiaczenko, K. Data,
A. Brzozowska-Krajka, J. Kowalewski, A. Gall, M. Mirkulovska, I. Adelgeym,
M. Grigorova, D. Rubene, O. Szewcowa.
Podczas Kongresu mia³o miejsce 8 p r e z e n t a c j i a u t o r s k i c h, na których przedstawiano m.in. elektroniczny Wielki s³ownik jêzyka polskiego PAN
(P. ¯migrodzki i in.), dzia³alnoœæ polonistyki lwowskiej (S. Musijenko i in.),
portal e-lerningowy do nauki jêzyka polskiego jako obcego (Tomasz Stêpek),
serie wydawnicze: „Badania Polonistyczne za Granic¹” (B. Œniecikowska i in.)
i „Nauka o Literaturze Polskiej za Granic¹” (A. Nowicka-Je¿owa, I. Jokiel);
odby³y siê tak¿e promocje ksi¹¿ek Marii Delaperrière, Micha³a Mas³owskiego
oraz Wojciecha Kudyby.
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Obszary tematyczne wyst¹pieñ
W ramach dyskusji panelowych oraz w referatach wyg³oszonych podczas obrad w sekcjach poruszano m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:
– problemy i wyzwania wspó³czesnej humanistyki;
– sytuacja polonistyki w Polsce i na œwiecie;
– sytuacja jêzyka polskiego w œwiecie;
– stan polszczyzny w diasporach;
– edukacja polonistyczna;
– nauczanie kultury i jêzyka polskiego jako obcego (nowe metody, podrêczniki, technologie informacyjne i media);
– stereotypy w jêzyku, literaturze i kulturze (polskoœæ, europejskoœæ; autoi heterostereotypy, fobie i -filie);
– jêzykowy obraz œwiata;
– to¿samoœæ polska a jêzyk, literatura, teatr, kino i edukacja;
– literatura polska w obcych kontekstach kulturowych (m.in. A. Mickiewicz,
C.K. Norwid, E. Orzeszkowa, C. Mi³osz, Z. Na³kowska, G. Herling-Grudziñski);
– literatura kobieca;
– w¹tek ¿ydowski w literaturze polskiej;
– dawna i nowa literatura emigracyjna;
– wartoœci w literaturze;
– metodologie literaturoznawcze (komparatystyka, sacrum w literaturze i in.);
– przek³ad literacki;
– odmiany i style polszczyzny (regiolekty, styl urzêdowy, religijny, naukowy).
11 lipca br. mia³o miejsce walne posiedzenie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, na którym wybrano nowy zarz¹d Stowarzyszenia.
W ramach p r o g r a m u t o w a r z y s z ¹ c e g o odby³y siê 3 koncerty, seans
filmowy, zwiedzanie Zamku Piastów Œl¹skich w Brzegu (w tym muzeum druków brzeskich) oraz Muzeum Wsi Opolskiej (wraz z prelekcjami i pokazami
sztuki ludowej).
Goœcie mieli zapewnione noclegi w Domu Studenta „Niechcic” oraz w 3 hotelach, ca³odzienne wy¿ywienie (w tym bankiet i uroczysta kolacja na zakoñczenie Kongresu) oraz transport do Brzegu i Bierkowic.
Zadanie zosta³o wykonane zgodnie z planem i harmonogramem.
5. Informacja o formach i zasiêgu upowszechniania wyników zadania
Kongres niew¹tpliwie pos³u¿y³ wymianie pogl¹dów i doœwiadczeñ oraz zbli¿eniu siê polonistów pracuj¹cych w ró¿nych oœrodkach naukowych ca³ego
œwiata. Wybrano nowe w³adze Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studiów
Polonistycznych (na jego czele stanê³a prof. dr hab. Magdalena Popiel z Uniwersytetu Jagielloñskiego). Organizacjê kolejnego Kongresu powierzono polo-

