
 

W dn. 16 kwietnia 2013 r. w pomieszczeniu Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 
odbyło się V seminarium pt. „Miejsce i rola szkół we współpracy transgranicznej” 
poświecone problematyce współpracy szkół ponadpodstawowych ze Wschodem w kontekście 
umów patronackich z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS. W spotkaniu uczestniczyli 
wicekonsul Ukrainy w Lublinie, dyrektorzy szkół patronackich z Lublina i Lubelszczyzny, 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Wojewódzkiego, pracownicy Instytutu Filologii 
Słowiańskiej. Na seminarium zaproszono panią prof. Barbarę Borowy.  

Zebranych gości serdecznie powitał gospodarz szkoły dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. 
Jana Pawła II w Lublinie Pan Marian Klimczak. 

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Feliks Czyżewski w swoim wystąpieniu również 
gorąco przywitał wszystkich uczestników, w szczególności przedstawicieli szkół 
patronackich, przedstawicieli samorządów, służb dyplomatycznych, Kuratorium Oświaty oraz 
środowisko akademickie. Przypomniał obecnym, że w ramach współpracy akurat w dniu 
spotkania trwa Konkurs Piosenki Rosyjskiej (IFS), a za dwa dni, 18 kwietnia, odbędą się 
kolejne dwa przedsięwzięcia, mianowicie, Konkurs Slawistyczny w Wisznicach oraz 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Szkolnych w Biłgoraju. 

Mgr Małgorzata Marczak przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą historii 
współpracy miedzy IFS a szkołami patronackimi oraz plany na najbliższy czas. Zaznaczyła, 
że taka współpraca jest pozytywnie odbierana przez obie zainteresowane strony. 

Na temat współpracy szkół patronackich ze Wschodem w kontekście umów 
patronackich z Instytutem Filologii Słowiańskiej głos zabrała prof. dr hab. Joanna Tarkowska, 
która podkreśliła istotę utartych już inicjatyw kontynuowanych przez wiele lat przez IFS, ich 
wagę dla polityki transgranicznej.  

W swoim wystąpieniu Pani Barbara Borowy scharakteryzowała zakres współpracy 
miedzy liceum a IFS od roku 2009, czyli daty podpisania umowy patronackiej z IFS. Wśród 
innych Pani B. Borowy wymieniła Drzwi Otwarte UMCS, Dni Kultury Rosji, I Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny Języka Rosyjskiego, Konkurs Piosenki Rosyjskiej, I Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Dziecięcych w Biłgoraju, spotkania dyrektorów szkół patronakich, 
przyjmowanie studentów IFS UMCS na praktyki itd. Z ubolewaniem Pani B. Borowy mówiła 
o likwidacji drugiego języka obcego w szkołach podstawowych i w związku z tym 
zaproponowała wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o utrzymanie drugiego języka 
obcego w szkołach podstawowych. 

W dyskusji uczestniczył wicekonsul Witalij Biłyj, który poruszył temat działalności 
Oświatowego Forum Polsko-Ukraińskiego. Druga kwestia wypowiedzi Pana wicekonsula 
dotyczyła wprowadzenia języka ukraińskiego jako obcego do szkolnictwa w Województwie 
Lubelskiem. Zdaniem konsula brak nauczania języka ukraińskiego w szkołach nie pozwala 
uczniom udać się na studia na Ukrainie.  

Prof. Petar Sotirov dodał, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej odtworzyłoby 
państwu drogę na Zachód Europy (m.in. w ramach programu Erasmus). 

Następnie przedstawiciele pozostałych szkół patronackich przedstawili współpracę  
z IFS od momentu podpisania umów patronackich.  

Następną sprawą było sformułowanie wniosku do MEN (wcześniejsza propozycja 
Barbary Borowy), by w szkołach podstawowych jeden język obcy był obowiązkowy oraz 
drugi – do wyboru (na razie nie ma na to godzin w programie).,  



 

Dyrektor Instytutu Prof. F. Czyżewski podkreślił wagę integracji środowiska: 
akademickiego, szkolnego, włączonego w różne projekty, np. badanie (dokumentacja, zapisy) 
i porządkowanie nekropolii po obu strony granicy, projekt Polesie–Rodopy itd. Prof.  
F. Czyżewski dodał, że wiele elementów podczas spotkania nas ubogaciło wiedzą; nowa 
rzeczywistość wymaga naszej działalności ponad pracę badawczą, a kolejne inicjatywy będą 
realizowane niezależnie od personaliów. Ważne są cztery podmioty: akademicki, oświatowe, 
podmioty gospodarcze i biznesowe. Mechanizm, który został rozkręcony, będzie działał 
Podsumował spotkanie Dyrektor IFS UMCS Prof. Feliks Czyżewski. W podsumowaniu 
Profesor wyraził satysfakcję, że promocje języków słowiańskich za pośrednictwem Instytutu 
Filologii Słowiańskiej spotykają się z akceptacją środowiska. Kształcenie nie tylko języka 
angielskiego jako jedynego, ale także systemowość nauczania języków słowiańskich powinno 
być atutem szkoły, najpierw podstawowej, gimnazjów, liceów, co miałoby też przełożenie na 
studia wyższe, jeszcze dalej – na pracę. Prof. F. Czyżewski wyraził podziękowania wszystkim 
obecnym za wymianę doświadczeń, podkreślił, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, 
czerpiemy wzajemne korzyści w różnych wymiarach. 


