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Na uroczystość przybyli działacze i politycy polscy na Litwie, przedstawiciele polskiego korpusu
dyplomatycznego i litewskich instytucji państwowych oraz zasłużeni poloniści. Wielu z nich to absolwenci tej
placówki oświatowej, jak na przykład mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, poseł Michał Mackiewicz,
polonistka Ludmiła Siekacka czy poeta Aleksander Sokołowski.

Gaižutis: To wspaniale, że ten kierunek się tutaj znalazł

,,To wspaniale, że ten kierunek się tutaj znalazł, możemy się cieszyć, że w ciągu tych lat Katedra Polonistyki
bardzo się rozwinęła” – powiedział rektor uniwersytetu Algirdas Gaižutis. Dodając, że jeszcze w czasach
„sowieckiej okupacji” to była jedyna uczelnia w całym ZSRR, która oferowała studia na kierunku filologii polskiej.
Gaižutis podkreślił, że w dobie globalizacji warto się uczyć nie tylko języka angielskiego, ale również innych
języków Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, który jest językiem jednego z najbliższych sąsiadów Litwy.

Z okazji pięknego jubileuszu rektor wręczył dyplomy uznania dla pracowników Centrum Języka Polskiego,
Kultury i Dydaktyki na Uniwersytecie Edukologicznym: Haliny Turkiewicz, Ireny Masojć, Henryki Sokołowskiej
oraz Romualda Naruńca.

Sokołowska: Początki sięgają 1961 roku

„Początki sięgają 1961 roku, gdy cały Wydział Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce przeniósł się do
Wileńskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Pierwsza grupa polonistów tej uczelni opuściła mury w
1964 roku. Od tego czasu wykształcenie polonistyczne w tej placówce otrzymało prawie 2 tys. osób. Placówka
przetrwała wiele przeobrażeń restrukturyzacyjnych. Zmieniały się nazwy wydziału oraz uczelni” – przybliżyła
zebranym historię wydziału polonistyki Henryka Sokołowska, obecna kierownik Centrum Języka Polskiego,
Kultury i Dydaktyki.

Montvydaitė: To zasługuje na wielki szacunek

„Opowiedziana, być może w pewnym skrócie, historia katedry naprawdę robi wrażenie. To zasługuje na wielki
szacunek, ponieważ w ciągu kilkudziesięciu lat kształtowaliście elitarne i intelektualne polskie społeczeństwo na
Litwie” – podkreśliła w krótkim przemówieniu dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych  przy Rządzie
Republiki Litewskiej Vida Montvydaitė.

„Życzę Państwu owocnej i satysfakcjonującej pracy. Ku pożytkowi Polski i Litwy. Łączącej polską mniejszość na
Litwie, która jest istotną częścią litewskiego społeczeństwa” – przeczytał list gratulacyjny od ambasadora RP
Jarosława Czubińskiego dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

W 1951 roku w Nowej Wilejce powstał Instytut Nauczycielski, który przygotowywał kadrę pedagogiczną dla szkół
polskich na Litwie. Właśnie wówczas rozpoczyna się historia polonistyki w powojennym Wilnie. W roku 1961
kiedy to powstał wydział polonistyki w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie. W 1969 roku wydział polonistyki
został nazwany Oddziałem Języka Polskiego i Literatury i włączono go do Wydziału Języków Obcych.

Dziś polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym oferuje dwustopniowe polonistyczne studia licencjackie i
magisterskie.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez
Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji
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