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Stanislaw Trociuk 
Zast^pca Rzecznika Praw Obywatelskich 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04 czerwca 2021 r. o numerze VI 1.7033.28.2021 .AMB 

chciatabym poinformowac, iz Uniwersytet Warszawski, od listopada 2020 r. organizuje kursy 

online z j^zyka polskiego ze szczegolnynn uwzgl^dnleniem specyfiki j^zykow pokrewnych 

(biatoruskiego i rosyjskiego) przeznaczone dia biatoruskich migrantow. 

Dostrzegajqc trudnq sytuacj? Biatoruslnow, ktorzy w wyniku napi^tej sytuacji w kraju 

musieli udac si? na emigracj?, Uniwersytet Warszawski juz w listopadzie 2020 roku, podjqt si§ 

zadania pomocy oraz wsparcia poprzez organizacj? lektoratow z j^zyka polskiego. | 

Za organizacj? zaj?c, przy wspotpracy z Katedrq Biatorutenistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Fundacj^ Biatoruski Dom odpowiada Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Kursy prowadzone przez wyktadowcow z Katedry Biatorutenistyki UW, ktorzy posiadajq 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zaj?c. Programy kursow zawierajq duzo 

elementow kulturowych, tak aby w jak najwi^kszym stopniu wspomoc integracj? migrantow. Do 

tej pory udato s i? zorganizowac 4 grupy po 60 godzin dydaktycznych na poziomie A1/A2, w 

ktorych uczestniczyty 103 osoby. Widzqc potrzeb? kontynuacji, utworzone zostaty jeszcze dwie 

grupy na poziomie B1 po 30 godzin dydaktycznych, w ktorych uczestniczy obecnie 25 osob. 

Osoby uczestniczqce w kursie zostaty zrekrutowane przez Fundacj? Biatoruski Dom. 

Wspotpraca z Fundacjq umozliwita nam dotarcie do grupy osob, ktore pilnie potrzebowaty 

realnego wsparcia. 
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Jezeli uda s i? zdobyc dofinansowanie, Uniwersytet Warszawski gotowy jest do organizacji 

w nowym roku akademickim dodatkowych grup zaj^ciowych z lektoratu j^zyka polskiego. 
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