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W Indonezji ju# mówi" po polsku.
Uniwersytet !l"ski na targach EHEF
i na indonezyjskich uniwersytetach
Indonezja to kraj po o!ony na ponad 17,5 tysi"cach wysp, czwarty na
#wiecie pod wzgl$dem liczby ludno#ci. Indonezja jest bardzo zró!nicowana
etnicznie, j$zykowo i religijnie, co czyni j" niezwykle interesuj"c". Stosunki
dyplomatyczne z Indonezj" Polska nawi"za a w 1955 roku, a ju! rok pó%niej
w D!akarcie otwarto Ambasad$ RP. Pierwszym polskim przedstawicielem
s u!b dyplomatycznych w Indonezji zosta (jako chargé d’affaires) W odzimierz Wink. „Indonezja to najwi$ksza gospodarka w#ród krajów wchodz"cych w sk ad Stowarzyszenia Narodów Azji Po udniowo-Wschodniej
(ASEAN), a od 2008 roku kraj jest te! w grupie G20, czyli najbardziej
uprzemys owionych gospodarek #wiata”1. Aktualnie w tym pi$knym azjatyckim kraju spo eczno#& Polaków nie jest zbyt du!a, w samej D!akarcie
mieszka zaledwie kilkadziesi$cioro naszych rodaków. Obecna jest jednak
kultura polska: w kinach mo!na ogl"da& polskie filmy, a w muzeach wystawy
polskich artystów. Od niedawna w murach indonezyjskich uniwersytetów
mo!na tak!e uczy& si$ j$zyka polskiego. Sama Indonezja staje si$ coraz
cz$stszym celem wakacyjnych urlopów dla turystów z Europy, w tym w du!ej mierze równie! dla Polaków.
1 http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/nowy-ambasador-indonezji-chce-zwiekszenia-wymiany-handlowej-z-polska,531101.html [dost$p: 7.02.2016].
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Na prze omie pa%dziernika i listopada 2015 roku w Indonezji odby y si$
Europejskie Targi Szkolnictwa Wy!szego (European Higher Education
Fairs), podczas których Uniwersytet 'l"ski reprezentowa y dr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz
mgr Agata Rudzi(ska ze Szko y J$zyka i Kultury Polskiej. Delegatki bra y
udzia w targach odbywaj"cych si$ w stolicy Indonezji (D!akarcie) w dniach
od 31 pa%dziernika do 1 listopada, a tak!e 5 listopada w – mieszcz"cym si$ na
malowniczej wyspie Bali – mie#cie Denpasar. To nie pierwszy raz, kiedy Uniwersytet 'l"ski uczestniczy w targach EHEF, w 2014 roku oferta U' przedstawiana by a w Wietnamie (Hanoi), a wcze#niej w Kazachstanie (A maty).
Pobyt w Indonezji by dla delegacji U' bardzo intensywny i efektywny.
Podczas targów stoiska przedstawicieli polskich uczelni oraz stoisko Ambasady RP w D!akarcie cieszy y si$ ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzaj"cy pytali przede wszystkim o mo!liwo#ci i warunki podj$cia nauki w naszym kraju. Polska wci"! pozostaje miejscem atrakcyjnym m.in. ze wzgl$du
na dorobek kulturowy i po o!enie geograficzne, jest te! konkurencyjna pod
wzgl$dem cenowym w porównaniu z wi$kszo#ci" innych pa(stw europejskich. Ponadto coraz wyra%niej mówi si$ o intensyfikacji wymiany handlowej
pomi$dzy naszym krajem a Indonezj". Ambasador Indonezji w Polsce, Peter
F. Gontha, w kwietniu 2015 roku zapowiedzia potencjalny wzrost tej
wspó pracy o oko o 300% (m.in. w zakresie przemys u stoczniowego). Wizytuj"cy targi byli niezwykle zainteresowani rozpocz$ciem nauki j$zyka polskiego
w Indonezji, ch$tnie brali udzia w minilekcjach j$zyka polskiego odbywaj"cych si$ na stoisku Uniwersytetu 'l"skiego, wykazywali du!e zainteresowanie
histori", geografi" i kultur" Polski. Wielu z odwiedzaj"cych by o wiernymi
czytelnikami ksi"!ek polskich pisarzy (np. Andrzeja Sapkowskiego) czy entuzjastami gier komputerowych tworzonych przez Polaków. Nie brakowa o
równie! studentów, którzy dzi$ki filmom zamieszczanym w internecie znali
podstawowe zwroty i s owa w naszym j$zyku.
Powodzeniem cieszy y si$ s owniczki polsko-indonezyjskie, opracowane
w Szkole J$zyka i Kultury Polskiej i przywiezione do Indonezji jako materia
promuj"cy Uniwersytet 'l"ski. Du!e zainteresowanie w ofercie Uniwersytetu
budzi y w szczególno#ci kierunki filologiczne oraz kierunek „projektowanie
gier i przestrzeni wirtualnej”. Delegatki U' zosta y zaproszone na spotkanie
z dyrekcj", gronem pedagogicznym oraz uczniami indonezyjskiego liceum
Sekolah Eka Wijaya w D!akarcie. Dr Agnieszka Tambor i mgr Agata Rudzi(ska opowiedzia y uczniom o Polsce, polskim systemie edukacji, zach$cay do odwiedzenia Polski i podj$cia nauki j$zyka polskiego oraz studiów na
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Uniwersytecie 'l"skim. Przeprowadzi y te! pokazowe lekcje j$zyka polskiego. Liceali#ci indonezyjscy byli bardzo zainteresowani egzotycznym dla nich
krajem i u!ywanym w nim j$zykiem.
Termin Europejskich Targów Szkolnictwa Wy!szego poprzedza zaledwie
o kilka dni otwarcie pierwszego w historii lektoratu j$zyka polskiego w Indonezji, w którego uruchomienie zaanga!owany by Uniwersytet 'l"ski. Lektoraty na dwóch indonezyjskich uczelniach (Atma Jaya oraz Uniwersytet Indonezyjski) uda o si$ otworzy& dzi$ki wspólnym wysi kom Uniwersytetu
'l"skiego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy!szego oraz niezwykle intensywnym dzia aniom Ambasady RP w D!akarcie. Rok 2015 by zatem rokiem szczególnym.
Lektoraty j$zyka polskiego uruchomiono w sze#&dziesi"t" rocznic$ nawi"zania stosunków dyplomatycznych mi$dzy Polsk" a Indonezj". Podczas uroczysto#ci przekazane zosta y listy gratulacyjne od JM Rektora U' prof. zw.
dra hab. Wies awa Banysia do rektorów uczelni i do Ambasadora RP
w D!akarcie.
Do pracy z indonezyjskimi studentami, pragn"cymi poznawa& polski j$zyk
i kultur$, oddelegowana zosta a przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy!szego mgr Marta 'widerska, absolwentka Podyplomowych Studiów
Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i J$zyka Polskiego jako Obcego U', na co dzie( wspó pracuj"ca ze Szko " J$zyka i Kultury Polskiej U'.
Lektorka prowadzi zaj$cia dla pi$ciu grup studentów na dwóch najbardziej
presti!owych uczelniach w stolicy Indonezji: katolickim uniwersytecie Atma
Jaya oraz najwi$kszym i najstarszym w kraju Uniwersytecie Indonezyjskim.
Warto doda&, !e jeden z budynków uniwersytetu Atma Jaya nosi imi$ Karola
Wojty y, a w murach tej uczelni goszczony by m.in. prezydent Lech Wa $sa.
Dzia ania zmierzaj"ce do umo!liwienia Indonezyjczykom podj$cia nauki
j$zyka polskiego zainicjowa a Ambasada RP w D!akarcie. Jej pracownicy
rozpocz$li dzia ania za spraw" informacji uzyskanych od mieszka(ców D!akarty, którzy deklarowali ogromn" ch$& uczestnictwa w takich kursach. Ambasada czynnie uczestniczy a tak!e w zorganizowaniu spotkania oddelegowanych wyk adowczy( z w adzami Uniwersytetu Atma Jaya. W spotkaniu
uczestniczy a prorektor Uniwersytetu ds. wspó pracy z zagranic" oraz osoby
odpowiedzialne za lektorat j$zyka polskiego na tej uczelni. Efektem spotkania jest podpisanie umowy o wspó pracy mi$dzy Uniwersytetem Atma Jaya
i Uniwersytetem 'l"skim. Umowa obejmuje m.in. wymian$ studentów oraz
wyk adowców, a pocz"tkiem wspó pracy b$dzie bezp atny udzia jednego
z uczestników lektoratu w letniej szkole j$zyka, literatury i kultury polskiej
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w Cieszynie w sierpniu 2016 roku. Delegatki Uniwersytetu 'l"skiego zawioz y
do D!akarty równie! materia y dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zaj$&,
ufundowane przez Szko $ J$zyka i Kultury Polskiej U'. Wszystkie podr$czniki oraz inne pomoce edukacyjne (m.in. 45 podr$czników wraz z p ytami
CD, ksi"!ki do wyposa!enia bibliotek obu uniwersytetów) uda o si$ dostarczy& do Indonezji dzi$ki uprzejmo#ci linii lotniczych Emirates, które wyraziy zgod$ na bezp atne przewiezienie dodatkowych dwudziestu kilogramów
baga!u. Ambasada RP zapewni a transport materia ów z lotniska – dzi$ki
temu podr$czniki mia y szans$ na czas dotrze& na wskazane uniwersytety.
Podj$cie kroków zmierzaj"cych do otwarcia lektoratu j$zyka polskiego byo niezwykle cennym dzia aniem, poniewa! zainteresowanie Polsk" oraz j$zykiem polskim w Indonezji jest bardzo du!e. Zarówno w miastach, w których odbywa y si$ targi edukacyjne (D!akarta, Yogyakarta, Denpasar), jak
i w innych miejscach studenci, uczniowie szkó #rednich i inni spotkani Indonezyjczycy wyra!ali zainteresowanie zaj$ciami z j$zyka polskiego. By o
ono podbudowane zadziwiaj"co du!" wiedz" o Polsce oraz jej mieszka(cach. Z ca " pewno#ci" jest to zas uga dzia a( podejmowanych pr$!nie
przez Ambasad$ RP – w szczególno#ci Ambasadora Tadeusza Szumowskiego oraz Macieja Duszy(skiego – II sekretarza ds. politycznych, kultury, nauki, edukacji, prasy. Ambasada RP w D!akarcie zdaje sobie spraw$ z wagi
wszelkich dzia a( na rzecz kultury polskiej, które znacz"co przyczyniaj" si$
do zainteresowania naszym krajem. Dzi$ki wysi kom Ambasady na terenie
Indonezji oraz krajów z ni" s"siaduj"cych odbywaj" si$ wystawy polskiej
sztuki i polskiego designu (polscy arty#ci prezentowali swoje prace podczas
Biennale Jogja, a wystawa Polish Design: In the Middle of prezentowana by a
w galerii Dia.Lo.Gue w D!akarcie), projekcje polskich filmów (Miasto 44 zobaczy& mo!na by o w D!akarcie, gdzie obraz zosta bardzo dobrze odebrany, oraz na festiwalu filmowym Eurocinema w Timorze Wschodnim), ponadto wystawiane s" polskie sztuki teatralne. G $boko wierzymy, !e wkrótce
uczestnikami oraz inicjatorami tych ró!norodnych dzia a( stan" si$ równie!
studenci ucz"cy si$ j$zyka polskiego pod okiem lektorki oddelegowanej
z Uniwersytetu 'l"skiego.

