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Zjawisko emigracji jest silnie zwi zane z losami narodu polskiego. Nieza-

le!nie jednak od przyczyn, które zmusza"y lub sk"ania"y Polaków do opusz-

czania ojczyzny i osiedlania si# poza jej granicami, wychod$stwo otwar"o po-

le dla bada% j#zykoznawczych, oscyluj cych wokó" zagadnie% zwi zanych 

z funkcjonowaniem i uczeniem si# polskiego na obczy$nie. 

Problematyka bada% nad j#zykiem polskim poza krajem sta"a si# szczegól-

nie aktualna po wej&ciu Polski do Unii Europejskiej – poakcesyjna emigracja 

zarobkowa dotyczy jednak wy" cznie krajów zachodnioeuropejskich, g"ów-

nie za& anglosaskich. Znacznie s"abiej eksplorowany jest natomiast problem 

przyswajania i utrzymywania j#zyka polskiego poza granicami Europy. 

Na rynku wydawniczym w 2009 roku, nak"adem Wydawnictwa Uniwersy-

tetu Jagiello%skiego, ukaza"a si# monografia Roberta D#bskiego, podejmuj -

ca kwestie dotycz ce dwuj#zyczno&ci angielsko-polskiej w Australii ze szcze-

gólnym uwzgl#dnieniem wp"ywu rozwoju technologicznego (informatyzacji, 

cyfryzacji) na proces nabywania j#zyka polskiego na emigracji. Ju! samo na-

zwisko autora, który w latach 1996–2008 by" dyrektorem Horwood Lan-

guage Centre na Uniwersytecie w Melbourne, sugeruje, !e istotnym zagad-

nieniem poruszanym w monografii b#dzie wp"yw nowoczesnych rozwi za% 

                                                           

1 Tytu" artyku"u stanowi nawi zanie do tytu"u powie&ci dla m"odzie!y Tomek w krainie kan-

gurów autorstwa Alfreda Szklarskiego, która po raz pierwszy ukaza"a si# w 1957 roku.  
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technologicznych (zw"aszcza internetu) na nauczanie j#zyka mniejszo&cio-

wego2. Rozprawa, na któr  sk"ada si# wst#p, siedem rozbudowanych roz-

dzia"ów i zako%czenie, stanowi prób# podsumowania dotychczasowych 

ustale% w dziedzinie dwuj#zyczno&ci angielsko-polskiej w Australii, prezen-

tuje tak!e wyniki w"asnych bada% nad procesem przyswajania j#zyka przez 

drugie pokolenie emigrantów3. 

Tom otwieraj  – niezwykle przydatne podczas pó$niejszej lektury – usta-

lenia terminologiczne. Autor przywo"a" dwadzie&cia dwie definicje poj#', 

którymi pos"uguje si# w pracy. S  w&ród nich terminy dotycz ce zarówno 

opisywanych osób (bilingwista, drugie pokolenie, ma !e"stwo egzogamiczne, ma !e"-

stwo endogamiczne), jak i procesów zwi zanych z j#zykiem (nauczanie j#zyka, od-

chodzenie od j#zyka, przyswajanie j#zyka, transmisja j#zyka, uczenie si#, utrzymywanie 

j#zyka), a tak!e ogólne poj#cia z zakresu dydaktyki i glottodydaktyki (akwizy-

cja, domena j#zykowa, dyglosja, dwuj#zyczno$%, dwuj#zyczno$% pe na, dwuj#zyczno$% 

zrównowa!ona, j#zyk docelowy, j#zyk ojczysty, j#zyk po$redni, j#zyki mniejszo$ciowe, 

wieloj#zyczno$%, strefa przybli!onego rozwoju). Zamieszczenie w pocz tkowej cz#-

&ci monografii s"owniczka u!ywanych w niej terminów jest &wiadectwem nie 

tylko próby usytuowania w"asnych bada% na tle koncepcji innych badaczy 

zajmuj cych si# zagadnieniem dwuj#zyczno&ci, lecz tak!e kszta"tuje kompe-

tencje potencjalnego odbiorcy ksi !ki – przywo"anie stosowanych poj#' u"a-

twia odbiór tekstu tak!e czytelnikom niezaznajomionym dot d z problema-

tyk  dwuj#zyczno&ci. 

Pierwsza cz#&' monografii zawiera rozdzia"y o charakterze teoretycznym, 

które prezentuj  t"o spo"eczno-polityczne determinuj ce dwuj#zyczno&' au-

stralijskiej Polonii (rozdzia" pierwszy) oraz statystyki i badania naukowe jej 

dotycz ce (rozdzia" drugi), a tak!e sytuacj# j#zyków mniejszo&ciowych 

w dobie globalizacji i informatyzacji (rozdzia" trzeci). 

Ksi !k# otwiera próba opisu typowych cech to!samo&ci narodowej Au-

stralijczyków z uwzgl#dnieniem mo!liwo&ci funkcjonowania w spo"ecze%-

stwie j#zyków mniejszo&ciowych. Odwo"uj c si# do utrwalonych w j#zyku 

                                                           

2 Zagadnienie to autor podejmowa" ju! wielokrotnie; &wiadcz  o tym jego publikacje nau-

kowe, m.in. wydana w 2008 roku monografia Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. 

Transmisja i nauczanie j#zyków mniejszo$ciowych.  
3 „Drugie pokolenie – osoby, których rodzice s  imigrantami lub jeden z rodziców nim 

jest, które osiedli"y si# w kraju osiedlenia rodziców lub przyby"y do tego kraju jako dzieci. 

W pracy przyjmuje si# 12 lat jako wiek krytyczny akwizycji j#zyka ojczystego. Terminem 

»drugie pokolenie« okre&la si# osoby urodzone w Australii lub takie, które przyby"y do Au-

stralii przed uko%czeniem 12 roku !ycia” (D#bski 2009, 11). 
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(np. w jednostkach takich jak: mateship, poppy syndrome, footy) cech przypisywa-

nych zbiorowo&ci, autor kre&li, z"o!ony z kilku komponentów, obraz austra-

lijskiej spo"eczno&ci. Wa!nym elementem tego opisu jest tak!e przywo"anie 

rysu historycznego przedstawiaj cego polityk# j#zykow  Australii, pocz w-

szy od 1914 roku, z uwzgl#dnieniem wydarze% najnowszych, rzutuj cych na 

problemy wieloj#zyczno&ci i wielokulturowo&ci. Interesuj cy jest tak!e krótki 

przegl d opinii wypowiadanych przez emigrantów na temat Australii i jej 

mieszka%ców – na uwag# zas"uguj  zw"aszcza ró!nice obyczajowe, a tak!e te 

zwi zane z grzeczno&ci  j#zykow . Co ciekawe, pomimo ogólnego zadowo-

lenia z decyzji o emigracji przedstawiciele Polonii negatywnie oceniaj  au-

stralijski system edukacji. 

Nieco inny charakter ma natomiast rozdzia" drugi, którego celem jest re-

wizja danych statystycznych i bada% naukowych dotycz cych zjawiska dwu-

j#zyczno&ci angielsko-polskiej. Informacje dotycz ce liczebno&ci Polonii 

w Australii poprzedzone zosta"y przywo"aniem ró!nych definicji poj#cia 

dwuj#zyczno$ci, z uwzgl#dnieniem kategorii domeny j#zykowej oraz zjawisk, 

takich jak odchodzenie od j#zyka czy utrzymywanie go. Przedstawione w to-

ku wywodu dane statystyczne (cytowane za Michaelem Clyne’em oraz opra-

cowane na podstawie informacji pochodz cych z Australijskiego Biura Sta-

tystycznego) odnosz  si# do liczebno&ci zamieszkuj cych Australi# osób 

urodzonych w Polsce i polskiego pochodzenia, ich wieku, a tak!e u!ywania 

j#zyka mniejszo&ciowego (polskiego) zarówno w domu, jak i w sieciach spo-

"ecznych, a tak!e w mediach (w ró!nych domenach interakcyjnych oraz 

w organizacjach polonijnych, w ko&ciele i w cyberprzestrzeni). Kolejne dane 

przedstawiaj  natomiast skal# odchodzenia od j#zyków mniejszo&ciowych 

w pierwszym i drugim pokoleniu emigrantów. Istotnym elementem jest tak-

!e wskazanie na czynniki przyczyniaj ce si# do utrzymywania lub odchodze-

nia od j#zyka polskiego w Australii, w&ród których wymieniono warto&ci 

rdzenne (j#zyk, kultura, religia, rodzina), d"ugo&' pobytu, sytuacj# politycz-

no-spo"eczn  panuj c  w kraju zamieszkania, miejsce zamieszkania, p"e', 

warto&' j#zyka, wizyty w Polsce oraz ucz#szczanie do szko"y australijskiej. 

W ko%cowej cz#&ci rozdzia"u przywo"ano nazwiska badaczy podejmuj cych 

problematyk# j#zyka bilingwistów – autor odwo"a" si# do bada% prowadzo-

nych przez Ann# Wierzbick , El!biet# S#kowsk  oraz – niewymienionego 

w bibliografii – Rolanda Sussexa. 

W ostatnim z rozdzia"ów teoretycznych omówione zosta"y zjawiska globa-

lizacji i informatyzacji, a tak!e ich korelacja z nauczaniem j#zyków oraz j#-

zykami mniejszo&ciowymi. Wa!ny aspekt opisu stanowi zw"aszcza socjolin-
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gwistyczne spojrzenie na j#zyki w dobie globalizacji. Analizuj c wp"yw ko-

munikacji elektronicznej na uczenie si# i nauczanie j#zyków, autor przywo"u-

je inne czynniki (czasowy, psychologiczno-spo"eczny, j#zykowy, materia"owy 

i indywidualny) maj ce wp"yw na organizacj# procesu nauczania oraz ró!ne 

teorie akwizycji j#zyka (interakcyjn , spo"eczno-kulturow , aktywno&ci). 

Omówiona zostaje tak!e rola to!samo&ci, nauczania interkulturowego, nau-

czania projektowego oraz nowych form komunikacji i komunikatorów elek-

tronicznych w uczeniu si# i nauczaniu j#zyków. 

Najbardziej interesuj c  cz#&' pracy stanowi prezentacja wyników bada% 

autora, które maj  charakter wielop"aszczyznowy, sk"adaj  si# na nie bo-

wiem: przeprowadzona w&ród emigrantów drugiego pokolenia ankieta doty-

cz ca dwuj#zyczno&ci angielsko-polskiej (rozdzia" czwarty), studia przypad-

ków mieszkaj cych w Australii osób doros"ych, które z ró!nych powodów 

podtrzymuj  u!ycie j#zyka polskiego (rozdzia" pi ty), oraz studium przypad-

ku dwuj#zycznego dziecka (rozdzia" szósty). Badania autora dope"nia szcze-

gó"owy opis sposobów unowocze&niania szko"y polonijnej w jednej z dziel-

nic Melbourne. 

Przeprowadzona w&ród pi#'dziesi#ciorga zamieszka"ych w Australii repre-

zentantów drugiego pokolenia emigracji ankieta (pog"#biona przeprowa-

dzonymi pó$niej wywiadami) dotyczy"a kwestii zwi zanych z to!samo&ci  

respondentów (skorelowan  z u!yciem j#zyka), sposobem warto&ciowania 

przez nich j#zyka polskiego, z czynnikami maj cymi wp"yw na dwuj#zycz-

no&' odbiorców, zwi zkami z Polsk , a tak!e u!yciem mediów w j#zyku pol-

skim i ich wp"ywem na znajomo&' polszczyzny. Starannie uporz dkowane 

i stabelaryzowane dane liczbowe, a tak!e procentowe, zosta"y zilustrowane 

licznymi wypowiedziami respondentów. Ciekawych informacji dostarcza ju! 

jednak cz#&' wst#pna ankiety – okazuje si# bowiem, !e zdecydowany odse-

tek reprezentantów drugiego pokolenia emigracji deklaruje znacznie (58%) 

lub nieco (34%) lepsz  znajomo&' j#zyka angielskiego od polskiego. 

Rozdzia" pi ty stanowi omówienie przypadku trojga osób doros"ych re-

prezentuj cych drugie pokolenie emigrantów ze szczególnym uwzgl#dnie-

niem roli, któr  w odbudowywaniu i utrzymywaniu relacji z rodzin  i innymi 

Polakami odgrywa internet. Niezwykle trafny okazuje si# silnie ró!nicuj cy 

dobór osób poddanych badaniu. Barbara jest nauczycielk  i dzia"aczk  po-

lonijn , której w rodzinnym domu wpojono afirmatywny stosunek do Pol-

ski, Edward – (ydem, w którym rodzice zaszczepili negatywny wizerunek 

Polaka antysemity, z kolei przed Piotrem znajomo&' j#zyka polskiego otwo-

rzy"a nowe perspektywy zawodowe. Ró!ne sytuacje !yciowe emigrantów 
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drugiego pokolenia wp"yn#"y tak!e na odmienny sposób postrzegania przez 

nich kraju przodków i j#zyka polskiego. Dla Barbary wychowanej w domu 

pe"nym polskich akcentów wa!nym elementem j#zyka s  zakorzenione 

w nim (konkretnie za& utrwalone w przys"owiach i wyra!eniach) typowo pol-

skie warto&ci (np. dom, rodzina, go&cinno&'). Z kolei dla Edwarda, który ma 

&wiadomo&' faktu, !e jego polszczyzna nie jest nienaganna, szczególnie 

istotne jest poznawanie wspó"czesnego (tak!e potocznego) j#zyka polskiego 

– intryguje go zw"aszcza u!ycie przeniesionych na grunt polski wyrazów an-

gielskiego pochodzenia. W wypadku Piotra istotna zdaje si# zmiana jego po-

stawy w stosunku do Polski, a tak!e komunikacyjny, a wi#c nieco „kon-

sumpcyjny” sposób podej&cia do j#zyka polskiego. Trójp"aszczyznowa per-

spektywa ogl du pozwala na uchwycenie ró!nych motywacji reprezentantów 

drugiego pokolenia australijskich emigrantów do podtrzymywania znajomo&ci 

j#zyka polskiego. Pewien niedosyt potencjalnego czytelnika mo!e wynika' 

jednak z braku komparatystycznego podej&cia do trzech przywo"ywanych 

studiów przypadku – pomini#to bowiem (tak!e w podsumowaniu rozdzia"u) 

ogólne uwagi na temat sytuacji j#zykowej emigrantów drugiego pokolenia, 

formu"owane refleksje odnosz  si# wy" cznie do kwestii jednostkowych. 

Podobny charakter ma rozdzia" szósty, w którym studium przypadku do-

tyczy dwuj#zycznej dziewczynki. Zasadnicz  ró!nic# pomi#dzy sposobem 

opisu osób doros"ych a dziecka stanowi podej&cie badawcze – doro&li bilin-

gwi&ci opisywani s  z perspektywy synchronicznej, natomiast opis dwuj#-

zycznego dziecka ma charakter procesualny, obserwacje dziesi#cioletniej – 

w momencie rozpocz#cia badania – Agnieszki trwa"y przez cztery lata. Zna-

cz c  rol# odegra"y tu &wiadome zabiegi rodziców, zmierzaj ce do przyswo-

jenia przez dziewczynk# j#zyka polskiego. Nabywanie j#zyka przez mieszka-

j ce w Australii dziecko, nale! ce do drugiego pokolenia emigrantów, nie jest 

zatem – jak mia"o to miejsce w wypadku omówionych wcze&niej doros"ych 

bilingwistów – zupe"nie dobrowolne, rodzice stymuluj  bowiem córk# do 

komunikowania si# w j#zyku polskim, wskazuj c m.in. na potencjalne mo!-

liwo&ci (zw"aszcza technologiczne) pos"ugiwania si# polszczyzn . 

Zasadniczym celem przedstawienia studiów czterech przypadków by"o 

zaprezentowanie nowoczesnych technologii komputerowych wykorzystywa-

nych w celu przyswajania czy utrzymywania j#zyka. Intensywny rozwój w tej 

dziedzinie obserwowany w ostatnich latach nie pozwala jednak na rzeteln  

ocen# zasobu przywo"ywanych rozwi za%, które s  nieadekwatne do aktual-

nej, szybko zmieniaj cej si# rzeczywisto&ci komunikacyjno-cyfrowej. W&ród 

przywo"anych &rodków znalaz"y si# bowiem narz#dzia takie jak: poczta elektro-
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niczna, mailowe grupy dyskusyjne, blog, komunikatory internetowe (np. Gadu-

-Gadu, Skype), programy do tworzenia stron internetowych, systemy wideokon-

ferencyjne. W repertuarze wykorzystywanych &rodków brakuje zatem tak popu-

larnych w ostatnich latach portali spo"eczno&ciowych, a tak!e aplikacji pozwala-

j cych na szybk  i sprawn  komunikacj# z wykorzystaniem smartfonów. 

Ostatni rozdzia" dotyczy sposobu funkcjonowania dzia"aj cej w Melbour-

ne, w dzielnicy Albion, szko"y polonijnej oraz wykorzystania w niej ró!nych 

strategii nauczania zwi zanych z technologiami komunikacji globalnej. Opis 

realizowanego w szkole projektu poprzedza jej szczegó"owa charakterystyka, 

uwzgl#dniaj ca zaplecze elektroniczne placówki, jej plany i program kszta"-

cenia w latach 2006–2009, a tak!e kontekst edukacyjny, na który sk"adaj  si# 

okre&lone standardy nauczania (Victoria Essential Learning Standards). Autor 

skupia uwag# na projekcie Moja Australia, moja Polska, realizowanym we 

wspó"pracy ze szko"  w Polsce, a maj cym na celu weryfikacj# wiedzy na 

temat obydwu krajów i ich mieszka%ców. Wspó"praca zaowocowa"a nawi -

zaniem korespondencji pomi#dzy uczestnikami projektu – nauczanie j#zyka 

mia"o zatem charakter w" czaj cy. W ksi !ce wskazano równie! na specyfik# 

zadania prowadzonego z wykorzystaniem metody WebQuest, polegaj cego na 

szczegó"owym zaplanowaniu wyjazdu do Polski przy u!yciu dost#pnych 

$róde" internetowych. Ca"o&' rozdzia"u ma zatem na celu nie tylko egzem-

plifikacj# sposobów wykorzystania globalnej sieci w procesie nauczania j#zyka, 

stanowi tak!e cenn  inspiracj# dla prowadz cych zaj#cia j#zykowe lektorów. 

Ksi !k# zamyka aneks, na który sk"adaj  si#: formularz ankiety przedsta-

wionej w rozdziale czwartym, opis standardów, dziedzin i wymiarów Victoria 

Essential Learning Standards ze szczegó"owym uwzgl#dnieniem dziedziny 

LOTE (Languages Other Than English) oraz zaprezentowane w rozdziale 

siódmym zadanie typu WebQuest. Ca"o&' dope"niaj  obszerna bibliografia 

oraz fotografie przedstawiaj ce samego autora, australijsk  Poloni#, a tak!e 

reprezentatywne dla Australii miejsca. 

Dwuj#zyczno$% angielsko-polska w Australii to ksi !ka, która zas"uguje na uwa-

g# ze wzgl#du na innowacyjny sposób podej&cia do procesów nabywania 

i utrzymywania j#zyka przez Poloni# w Australii. Publikacja jest niezwykle 

warto&ciowa zarówno ze wzgl#du na podj#t  w niej tematyk# wp"ywu proce-

sów globalizacji i informatyzacji na akwizycj# j#zyka, jak i liczne odniesienia 

do dziedzin pokrewnych, m.in. historii czy socjologii. Stanowi ciekaw  pro-

pozycj# lekturow  nie tylko dla j#zykoznawców, lecz równie! dla (glot-

to)dydaktyków, socjologów, emigrantów, wreszcie – osób zainteresowanych 

sam  Australi  i jej mieszka%cami. 


