
 

  

VILNIAUS UNIVERSITETAS   

 F I L O L O G I J O S    

 F A K U L T E T A S    
                  

 
 

Wilno, dn. 25 czerwca 2014 r. 

 

Szanowny Pan  

 

 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele polonistyki Uniwersytetu 
Wileńskiego! 
 

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie związane z realnym 
zagrożeniem kontynuacji studiów polonistycznych na Uniwersytecie 
Wileńskim, które mają wielowiekowe tradycje oraz ogromne znaczenie 
dla kultury Polski i Litwy.  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o działania, które pomogłyby 
utrzymać polonistykę jako kierunek studiów na Uniwersytecie Wileńskim 
i Centrum Polonistyczne jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Życzliwa 
pomoc Ambasady RP w Wilnie, za którą serdecznie dziękujemy, niestety, 
nie jest wystarczająca.  

Sprawą najbardziej bolesną jest bardzo wysoki koszt studiów, 
którego nie są w stanie pokryć kandydaci na studia. Czesne za czteroletnie 
studia filologiczne na Uniwersytecie Wileńskim wynoszą rocznie 6 tys. 
390 litów (3 tys. 195 lt, czyli równowartość ponad 4 tys. zł. za semestr). 
Jest to suma, której przeciętny student nie jest w stanie zapłacić. Poza tym 
w świadomości społecznej i przestrzeni publicznej na Litwie 
rozpowszechniane są fałszywe przekonania o zbędności kształcenia 
polonistów, w związku z czym w ostatnim czasie na Litwie jest coraz 
mniej osób kończących studia polonistyczne. Można jednak prognozować, 
że z biegiem czasu zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów będzie 
duże, chociażby  dlatego, że polskie firmy poszukują przedstawicieli na 
Litwie z doskonałą znajomością języków polskiego i litewskiego. Na taki 
wniosek pozwala również fakt, że studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Wileńskim mają charakter dwutorowy (tzw. studia modułowe), co daje 
studentom możliwość nie tylko kształcenia umiejętności filologicznych, 



ale też zdobywania wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii, 
socjologii i in., co pozwala na podjęcie pracy w firmach działających w 
różnych branżach. 

Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim jest placówką powstałą na 
mocy umowy między rządami Republiki Litewskiej i Rzeczpospolitej 
Polskiej, która w ciągu dwudziestu lat swego istnienia potwierdziła 
wysokie kompetencje i rację bytu (świadczy o tym chociażby dziesięciu 
wykształconych doktorów i ponad trzystu absolwentów). Przerwanie 
działalności dydaktycznej, prowadzonej przez obecne Centrum 
Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, z całą pewnością miałoby 
negatywne skutki w sferze rozwoju stosunków polsko-litewskich oraz 
propagowania języka i kultury polskiej na Litwie.  

W roku akademickim 2014/2015 planujemy przyjąć co najmniej 
ośmiu studentów polonistyki. Zwracamy się do Państwa z prośbą o 
stypendia, które byłyby przeznaczone w całości na pokrycie czesnego i 
pozwoliłyby na utworzenie grupy akademickiej oraz kontynuację 
działalności polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. 

Prosimy o wsparcie naszych starań, o życzliwość, rady i o pomoc w 
znalezieniu możliwości wyciagnięcia pomocnej dłoni do polonistów 
wileńskich.  

 

                                    Prosimy przyjąć wyrazy głębokiego szacunku. 
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