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Nauczanie j!zyka polskiego w Australii
Lekcje w polskich szko ach w Australii to zaj!cia pozalekcyjne. Szkolnictwo polonijne opiera si! jednak na takich samych strukturach jak australijskie
szko y dzienne. Na antypodach nauczanie przedszkolne (preschool) dotyczy
dzieci poni"ej pi#tego roku "ycia. Do szko y mog# i$% dzieci ju" w wieku
czterech lat i dziewi!ciu miesi!cy, ale nauk! musz# rozpocz#% przed uko&czeniem sze$ciu lat. Szko a podstawowa obejmuje nauczanie wst!pne (infants) – klasy 0–2 – oraz nauczanie podstawowe (primary) – klasy 3–6; szko a
$rednia jest tak"e dwustopniowa: poziom m odszy (juniors) – klasy 7–10,
oraz poziom starszy (seniors) – klasy 11 i 12. Uczniowie dzieleni s# na klasy
w zale"no$ci od wieku. Tylko w niektórych przypadkach, na wyra'ne "yczenie rodziców, dopuszczalna jest drugoroczno$%.
Szko y polskie funkcjonuj# na podobnych zasadach, z t# ró"nic#, "e dolna
granica wieku przyjmowanych uczniów jest bardzo umowna. W ramach zaj!% szkolnych odbywa si! tak"e nauczanie przedszkolne. Podzia na klasy
dokonywany jest w zale"no$ci od liczby zapisanych dzieci. Bardzo cz!sto s#
to klasy #czone. W szko ach podstawowych organizowane s# tak"e klasy dla
dzieci niemówi#cych po polsku, przewa"nie z ma "e&stw mieszanych. Ze
wzgl!dów lokalowych i finansowych jest to zwykle jedna grupa dzieci
w wieku od pi!ciu do dwunastu lat. W miar! zdobywania podstawowych
umiej!tno$ci j!zykowych poszczególne dzieci przenoszone s# do odpowiednich dla ich wieku klas.
Szkolnictwo polskie, które w zorganizowanej formie rozwin! o si! na pocz#tku lat pi!%dziesi#tych ubieg ego wieku, planowa o nauczanie j!zyka
i wiedzy o Polsce przede wszystkim w wolne soboty. W niektórych miastach
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zak adano tak"e polskie szko y popo udniowe, dzia aj#ce najcz!$ciej w pi#tki. Pierwsze polskie szko y powstawa y w obozach dla imigrantów, potem
w prywatnych domach, nierzadko w nieznacznie tylko przystosowanych do
tego celu gara"ach. Czasami udawa o si! wynaj#% przyko$cielne sale, szczególnie tam, gdzie odprawiane ju" by y polskie nabo"e&stwa. W drugiej poowie lat pi!%dziesi#tych, kiedy Polacy zacz!li zak ada% Domy Polskie i Polskie Kluby, tam przenosi y si! tak"e polskie szko y ((acek 2007).
Na wzór Wielkiej Brytanii równie" w Australii powo ano Macierz Szkoln#
– instytucj! organizuj#c# polskie szkolnictwo. Do nauczania wykorzystywane
by y wydawane w Wielkiej Brytanii polskie podr!czniki. Z polskich podr!czników akceptowany by jedynie Elementarz Mariana Falskiego (z pewnymi uzupe nieniami graficznymi). W wielu polskich szko ach jeszcze w latach
siedemdziesi#tych stosowano tak"e brytyjski (europejski) rozk ad roku
szkolnego, z przypadaj#cymi na lipiec i sierpie& wakacjami, podczas kiedy
w Australii rok szkolny trwa od lutego do pocz#tku grudnia.
Wyra'na zmiana w polskim szkolnictwie na antypodach rozpocz! a si! na
prze omie lat siedemdziesi#tych i osiemdziesi#tych ubieg ego wieku. Nast#pi o to z dwóch powodów. Po pierwsze, do Australii zacz! a nap ywa% fala
Polaków – tzw. emigracja solidarno$ciowa. Po drugie, i chyba najwa"niejsze,
w tym czasie uleg a przeobra"eniu polityka emigracyjna Australii. Na miejsce
wymaganej przez dziesi!ciolecia asymilacji nowo przyby ych zacz!to wprowadza% polityk! wielokulturowo$ci ((acek 2015). Wszystkie grupy etniczne,
w tym równie" ludy aboryge&skie, otrzyma y mo"liwo$% kultywowania swojego j!zyka oraz kultury. Do szkó , tak"e podstawowych, wprowadzone zosta o nauczanie j!zyków okre$lanych wspóln# nazw# community languages, zale"nie od liczby uczniów deklaruj#cych ch!% uczenia si! danego j!zyka.
W przypadku j!zyka polskiego w ca ym stanie Nowa Po udniowa Walia odnotowano kilka prób uczenia go w szkole, ale by y one sporadyczne i krótkotrwa e. Nie by o bowiem szko y, w której koncentracja uczniów polskiego
pochodzenia umo"liwia aby wprowadzenie j!zyka polskiego jako jednego
z przedmiotów do wyboru (elective subjects).
Zorganizowane nauczanie j!zyka polskiego odbywa o si! w ramach zaj!%
pozalekcyjnych, najcz!$ciej w soboty. Szkolnictwo australijskie na poziomie
podstawowym i $rednim podlega w adzom stanowym, dlatego zaobserwowa% mo"na pomi!dzy poszczególnymi stanami pewne ró"nice zarówno
w programach, jak i w organizacji nauczania. Dotyczy to tak"e j!zyków.
Szko y j!zyków, w tym i szko y polskie, s# instytucjami spo ecznymi, prowadzonymi przez rodziców. Placówki, które zosta y oficjalnie zarejestrowa-
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ne, otrzymuj# rz#dowe dotacje finansowe, których kwota zale"y od liczby
zapisanych i ucz!szczaj#cych do nich uczniów. Wysoko$% tych dotacji waha
si! w zale"no$ci od stanu – od 25 do ponad 100 dolarów australijskich rocznie na dziecko. Na potrzeby sobotnich zaj!% j!zykowych mog# by% wykorzystywane pomieszczenia lokalnych szkó – nieodp atnie w przypadku szkó
publicznych, zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami w szko ach prywatnych. Nauczyciele j!zyków zach!cani s# do korzystania z wieczorowych kursów metodycznych organizowanych w tym celu przez uniwersytety. Szko y
zobowi#zane s# do przestrzegania ogólnych za o"e& programowych ustalonych przez Departament Edukacji w ka"dym ze stanów. Ogólnie w szko ach
podstawowych programy nauczania j!zyków oscyluj# wokó zagadnie&
zwi#zanych ze spo ecze&stwem (w naszym przypadku spo ecze&stwem polskim w kraju, jak i poza jego granicami) oraz szeroko poj!tym $rodowiskiem. Wyra'nie podkre$lony jest zakaz jakiejkolwiek propagandy politycznej lub religijnej. Istnieje równie" klauzula, "e dotacja rz#dowa nie mo"e by%
wykorzystywana na op acanie nauczycieli – ka"da ze szkó musi to zagwarantowa% we w asnym zakresie. Szko y lepiej zorganizowane, których kierownictwo potrafi dotrze% do wi!kszej liczby sponsorów, maj# mo"liwo$%
zatrudniania wykwalifikowanych nauczycieli. To z kolei gwarantuje wy"szy
poziom nauczania, czyni#c dan# szko ! atrakcyjniejsz#. Zwi!kszona liczebno$%
poci#ga za sob# wi!ksze dotacje rz#dowe, a i rodzice sk onni s# zap aci% nieco
wy"sze czesne, maj#c przekonanie, "e posy aj# dziecko do lepszej szko y.
W trzech najwi!kszych pod wzgl!dem populacji stanach: Nowej Po udniowej Walii (Sydney), Wiktorii (Melbourne) oraz Australii Po udniowej
(Adelajda) powsta y w latach siedemdziesi#tych zbiorcze szko y j!zykowe,
ca kowicie finansowane przez Departament Edukacji. W Melbourne i Adelajdzie obejmuj# one nauczanie na poziomie szko y podstawowej i $redniej,
w Sydney natomiast tylko szkolnictwo $rednie. Warunkiem przyj!cia do tej
szko y jest etniczne pochodzenie ucznia (przy czym uwzgl!dnia si! pochodzenie przynajmniej jednego z dziadków) oraz brak mo"liwo$ci uczenia si!
danego j!zyka w szkole dziennej. W Nowej Po udniowej Walii nauka w tych
szko ach jest ca kowicie bezp atna, a rodzice zobowi#zani s# jedynie do zapewnienia dziecku s ownika, z którego mo"e korzysta% podczas wszystkich
egzaminów, #cznie z maturalnym. W Wiktorii oraz Australii Po udniowej przy
zapisie do pa&stwowych szkó j!zykowych pobierana jest symboliczna op ata.
Nauka j!zyka w tych placówkach ko&czy si! egzaminem maturalnym. Od nauczycieli, którzy op acani s# wed ug stawek obowi#zuj#cych w szkolnictwie, wymagane jest posiadanie oficjalnie uznanych kwalifikacji nauczycielskich.
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Po okresie niebywa ego rozkwitu w latach osiemdziesi#tych, dziewi!%dziesi#tych oraz na pocz#tku bie"#cego stulecia w Australii zaznacza si! obecnie
wyra'ny spadek liczebno$ci uczniów w polskich szko ach sobotnich. Wiele
placówek boryka si! z powa"nymi trudno$ciami, cz!$% zarzuci a swoj# dziaalno$%.
Polskie szko"y w Australii
Przegl#d aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie w Australii rozpoczniemy od Terytorium Sto ecznego, czyli od Canberry. Jedyn# dzia aj#c# na
tym terenie szko # j!zyka polskiego jest Polska Szko a Przedmiotów Ojczystych. Jest to placówka niezale"na, to znaczy niepodlegaj#ca "adnym organizacjom polonijnym. Prowadzi klasy 0–12, posiada akredytacj! maturaln#,
a zosta a za o"ona w 1984 roku przez grup! nowo przyby ych Polaków. Istniej#ce od lat pi!%dziesi#tych polskie szko y, #cznie z najwi!ksz#, zlokalizowan# w Domu Or a Bia ego, nie spe nia y oczekiwa& rodziców, których
dzieci mia y ju" za sob# kilka lat nauki w Polsce. Wkrótce nowo za o"ona
Szko a Przedmiotów Ojczystych wch on! a wszystkie wcze$niej dzia aj#ce
polskie szkó ki. Obecnie placówka wynajmuje sale lekcyjne w Canberra College. Zaj!cia odbywaj# si! w pi#tki po po udniu od godz. 18.00 do 20.30.
W szkole uczy si! oko o czterdziestu uczniów podzielonych na pi!% klas: 0;
1–2; 3–5; 6–8; 9–12. Istniej# tak"e dwie klasy dla doros ych – pocz#tkuj#ca
i $rednio zaawansowana (Kocik 2012). Od kilku lat w polskim Klubie Or a
Bia ego dzia a te" przedszkolna grupa „Krasnoludki”. Przedszkolaki, cz!sto
dzieci z ma "e&stw mieszanych, ucz# si! polskich s ów poprzez piosenki
i zabawy (Miko ajczyk 2014).
Hobart, stolica Tasmanii, to miasto, w którym powsta a pierwsza zarejestrowana w Australii polska szko a. By o to w listopadzie 1949 roku. Polacy,
którzy zostali zakwaterowani w hostelu dla emigrantów, zwrócili si! do
w adz obozu z pro$b# o zezwolenie na za o"enie szko y dla swoich dzieci.
Zgod! tak# uzyskano i cz!$% obozowej sto ówki zosta a zamieniona na klas!
szkoln#, wyposa"on# nawet w dwie tablice. Szko ! prowadzi a jedna
z mieszkanek hostelu, nauczycielka – pani Zofia Wielebi&ska. Po kilkunastu
miesi#cach, kiedy rodziny wyprowadza y si! do prywatnie wynajmowanych
albo zakupionych na kredyt mieszka&, szko ! przeniesiono do domu pa&stwa Wielebi&skich, a potem do lokalnej szko y katolickiej (Wielebi&ski
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2005). W ci#gu ponad sze$%dziesi!ciu lat swojego istnienia przechodzi a
wzloty i upadki. Warto zaznaczy%, "e Tasmania by a pierwszym stanem Australii, w którym oficjalnie zosta a uznana matura z j!zyka polskiego (w roku
1973). Niestety, od kilku lat nie ma tam "adnego polskiego maturzysty.
Obecnie Polska Szko a Sobotnia im. Miko aja Kopernika w Hobart powoli
odbudowuje swoj# pozycj! w spo eczno$ci. Polskiego uczy si! tu oko o 15
dzieci. Lekcje odbywaj# si! w Domu Polskim. Placówka prowadzona jest
przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, a podlega Zwi#zkowi Polskiemu w Hobart (por. Hearn, Ramsay 1999).
W stanie Queensland Polska Szko a Sobotnia im. o. Kasjana Wolaka jest
obecnie jedyn# w Brisbane polsk# szko #. Reaktywowana po upadku kilku
placówek podleg ych Polskiej Macierzy Szkolnej, jest szko # niezale"n#. A"
trudno uwierzy%, "e nie tak dawno dzia a o ich na tamtym terenie kilkana$cie
(Karczewski 1996). Obecnie szko a zlokalizowana jest w Domu Parafialnym.
Oprócz sal lekcyjnych znajduje si! tam równie" biblioteka, harcówka oraz
sala taneczna. Instytucja dzia a bardzo pr!"nie, prowadz#c klasy 0–12.
W ka"dym roku przygotowuje kilkoro maturzystów (posiada akredytacj!).
Zatrudnia siedmiu nauczycieli oraz kilkunastu wolontariuszy (muzyków, plastyków, instruktorów ta&ca i innych). Obecnie do szko y ucz!szcza oko o
pi!%dziesi!ciu uczniów1. Szczególn# opiek# otaczani s# najm odsi. Mi!dzy
innymi za spraw# obecnej dyrektorki szko y par! lat temu powsta a w Brisbane nowa organizacja, „Matka Polka”, skupiaj#ca grup! m odych matek,
które pragn# wychowa% swoje dzieci w polskiej kulturze. Do #czy y one do
szko y, aby stworzy% klas! przedszkoln#. Przyjmowane s# do niej dzieci ju"
od pierwszego roku "ycia2.
W Australii Zachodniej dzia a Polska Szko a im. Adama Mickiewicza, która
jest placówk# niezale"n#, reaktywowan# po upadku o$rodka Polskiej Macierzy Szkolnej. Lekcje odbywaj# si! w tym samym Domu Polskim, w którym
w latach pi!%dziesi#tych ubieg ego wieku za o"ono szko ! (Szunejko 2004).
Obecnie ucz!szcza do niej oko o pi!%dziesi!ciu uczniów w klasach 0–12.
Od 1996 roku ta instytucja posiada akredytacj! i mo"e przygotowywa%
uczniów do egzaminu maturalnego, jednak dopiero od 2012 roku wynik matury z j!zyka polskiego liczy si! w Perth przy przyj!ciu na studia. W ka"dym
roku do matury z j!zyka polskiego przyst!puje kilka osób. Najwi!cej by o
1 Informacje pochodz# ze strony internetowej: www.brisbanepolishschool.org.au [dost!p:
10.01.2016].
2 Informacje pochodz# ze strony internetowej: www.polishteachersassociation.org.au [dost!p: 31.01.2016].
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ich w 2013 – bo a" siedmioro, w roku 2014 by a tylko jedna maturzystka, ale
w 2015 roku maturzystów by o pi!cioro. Warto doda%, "e oprócz ocen uzyskanych na podstawie wyników egzaminacyjnych uniwersytety przyznaj#
kandydatom na studia dodatkowe punkty za sam fakt zdawania drugiego j!zyka na maturze.
Obecnie w szkole tej zatrudnionych jest pi!ciu nauczycieli. Ze wzgl!du na
coraz wi!kszy procent dzieci pochodz#cych z ma "e&stw mieszanych, a wi!c
o s abszej znajomo$ci j!zyka, powsta a propozycja zatrudnienia do kilku klas
asystentów nauczycieli.
Od 1986 roku istnieje w Adelajdzie, w stanie Australia Po udniowa, pa&stwowa szko a j!zyków (School of Languages) oferuj#ca tak"e nauczanie j!zyka polskiego. Lekcje odbywaj# si! w niej w godzinach popo udniowych.
Obecnie jest to jeden z wiod#cych o$rodków nauczania j!zyka polskiego
w Australii.
W po owie lat dziewi!%dziesi#tych opracowane i wprowadzone zosta y
ujednolicone dla ca ej Australii programy maturalne z j!zyków poszczególnych grup etnicznych. Adelajda zosta a mianowana centrum maturalnym
j!zyka polskiego dzi!ki zaanga"owaniu tamtejszych nauczycieli oraz poparciu ze strony uniwersytetu (du"# rol! odegra tu nie"yj#cy ju" profesor Jerzy
Smolicz). Tam dzia a komisja opracowuj#ca arkusze egzaminacyjne oraz
sprawdzaj#ca i oceniaj#ca przys ane z ca ej Australii odpowiedzi uczniów.
Uczenie si! j!zyków jest wysoko premiowane przy przyj!ciu na wy"sze
uczelnie w Adelajdzie. Oprócz punktów uzyskanych na egzaminie ka"dy
zdaj#cy inny – poza angielskim – j!zyk otrzymuje dodatkowe punkty (bonus
points). Pomimo to j!zyk polski nie jest popularny w$ród zdaj#cych. Obecnie
w Szkole J!zyków istniej# tylko dwie polskie grupy – m odsza (dla uczniów
klas 6–9) oraz starsza (dla klas 10–12). Liczebno$% "adnej z nich nie przekracza prawdopodobnie dwudziestu uczniów. Gdyby tak by o, klasy zosta yby podzielone3.
Przyczyn takiego stanu rzeczy mo"e by% kilka. Jedn# z nich na pewno jest
sytuacja w polskich szko ach stopnia podstawowego. Do niedawna wiod#ce
pod wzgl!dem organizacyjnym i programowym placówki prowadzone przez
Polsk# Macierz Szkoln# zacz! y podupada%. Od Macierzy Szkolnej od #czy y
si! trzy szko y, które dzia aj# obecnie samodzielnie. Jedna, Polska Szko a im.
A. Mickiewicza, funkcjonuje doskonale z kilkudziesi!cioma uczniami w kla3 Informacje te na potrzeby niniejszego artyku u uzyska am bezpo$rednio od Haliny Pietrzak pe ni#cej funkcj! Senior Secondary Coordinator w School of Languages.
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sach 0–104. Dobrze rozwijaj# si! tak"e dwie pozosta e, do których ucz!szcza
po kilkunastu uczniów w klasach 0–6.
W 2014 roku Polska Szko a Macierzy Szkolnej zosta a usuni!ta z Domu
Polskiego. Poniewa" pojawi y si! trudno$ci z wynaj!ciem innego lokalu, jedena$cioro dzieci z klas 0–6 uczy o si! indywidualnie w domach prywatnych
pod kierunkiem rodziców. Nauczycielka przygotowywa a i rozsy a a przeznaczone dla nich materia y.
Patrz#c na ogromne zaanga"owanie oraz entuzjastyczne podej$cie do pracy nauczycielek ze szkó podstawowych, pa&, które wykonuj# swoj# prac!
spo ecznie, niejednokrotnie nawet kupuj#c na w asny koszt potrzebne materia y, mo"na mie% nadziej!, "e polska edukacja w stolicy Australii Po udniowej wkrótce powróci do dawnej $wietno$ci.
Stan Wiktoria, chocia" najmniejszy terytorialnie na kontynencie, mo"e pochwali% si! najwi!ksz# populacj# Polaków w Australii. Przek ada si! to tak"e
na najwi!ksz# liczb! polskich szkó , a co za tym idzie, najwi!ksz# liczb! maturzystów z j!zyka polskiego. Nieprzerwanie od lat pi!%dziesi#tych ubieg ego wieku znaczn# rol! w nauczaniu j!zyka polskiego w Melbourne odgrywa
Dzia Szkolny przy Federacji Polskich Organizacji. Obecnie nale"y do niego
pi!% szkó ; s# one zlokalizowane w nast!puj#cych dzielnicach: Szko a im.
T. Ko$ciuszki w South Melbourne (25 uczniów, 0–10), Szko a im. M. Konopnickiej w Essendon (21 uczniów, 0–10), Szko a im. M. Kopernika
w St Albans (18 uczniów, 0–10), Szko a im. J. Pi sudskiego w Rowville (75
uczniów, 0–10), Szko a 4 (for) Today w South Melbourne (15 uczniów,
0–10). M odzie" ucz!szczaj#ca do tych instytucji aktywnie uczestniczy
w wydarzeniach polonijnych, przygotowuj#c cz!sto opraw! artystyczn# akademii rocznicowych i $wi#t ko$cielnych5. Istnieje tak"e w Melbourne jedna
placówka niezale"na. Polska Szko a im. Jana Paw a II w Albion, do której
chodzi 160 uczniów (klasy 0–10), zosta a za o"ona dziesi!% lat temu. Dzia a
ona pod auspicjami Dominika&skiego O$rodka Duszpasterstwa Polskiego
w Wiktorii. Jest doskonale zorganizowana. Posiada sze$% sal lekcyjnych wyposa"onych w pod #czone do internetu komputery, w asny radiow!ze oraz
bibliotek!, w której znajduje si! oko o 900 woluminów (oprócz ksi#"ek w jej
zbiorach znajduj# si! równie" p yty DVD i CD6).
4 Informacje te na potrzeby niniejszego artyku u uzyska am bezpo$rednio od Jolanty Matysek, kierowniczki Polskiej Szko y im. A. Mickiewicza.
5 Zob. www.pccv.org.au/en/schools/polish-saturday-schools-in-victoria [dost!p: 10.01.2016].
6 Zob. www. polskaszkola.com.au/schoolhistory/ [dost!p: 10.01.2016].
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Victoria School of Languages – ca kowicie finansowana przez Departament Edukacji – posiada trzy o$rodki oferuj#ce nauk! j!zyka polskiego na
poziomie szko y podstawowej i $redniej: Dandenong, Princess Hill oraz
Geelong. Niestety, klasy j!zyka polskiego w VSL nie spotka y si! z entuzjastycznym przyj!ciem przez funkcjonuj#ce w tym stanie struktury polskiego
szkolnictwa. Po latach nie zawsze zdrowej rywalizacji wypracowana zosta a
pewnego rodzaju koegzystencja. Do klas organizowanych przez Dzia
Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii ucz!szczaj# dzieci m odsze. Uczniowie szko y $redniej, a w szczególno$ci dwóch ostatnich klas
przed matur#, zapisuj# si! do jednego z o$rodków Victoria School of Languages. Liczba klas j!zyka polskiego uzale"niona jest w tych o$rodkach tylko
od liczby zapisanych uczniów. Do egzaminu maturalnego z j!zyka polskiego
przyst!puje w tym stanie ka"dego roku kilkadziesi#t osób, chocia" i tutaj
mo"na zauwa"y% tendencj! spadkow#7.
Szkolnictwo polskie w Nowej Po udniowej Walii datuje si! od chwili przyjazdu do Sydney pierwszej fali polskich emigrantów powojennych, czyli na
prze omie lat czterdziestych i pi!%dziesi#tych ubieg ego wieku. Pierwsze
szko y zak adano jeszcze w obozach dla emigrantów. Niektóre z nich $wi!towa y niedawno sze$%dziesi#t pi!% lat swojej dzia alno$ci. W 1955 roku zosta a za o"ona w Sydney Polska Macierz Szkolna, instytucja koordynuj#ca
prac! polskiego szkolnictwa w tym stanie (Polska Macierz Szkolna 2007).
Przy Radzie Naczelnej Polskich Organizacji, która wówczas mia a swoj# siedzib! w Sydney, powsta a Komisja O$wiatowa Polonii Australijskiej (KOPA). Teoretycznie obie organizacje istniej# nadal, jednak ich dzia alno$% jest
od kilkunastu lat s abo dostrzegalna.
Obecnie w Nowej Po udniowej Walii istnieje siedem polskich szkó sobotnich. Zrzeszone w Polskiej Macierzy Szkolnej8 s#: Ashfield – Polska
Szko a Sobotnia im. J. Goebla (15 uczniów, klasy 0–6), Marayong – Polska Szkoa im. )wi!tej Rodziny (11 uczniów, klasy 0–6), North Ryde – Polska Szko a
Dzielnic Pó nocnych (46 uczniów, klasy 0–9). Placówki niezale"ne9 to: Polska Szko a w Liverpool (60 uczniów, klasy 0–6), Polska Szko a w Randwick
(55 uczniów, klasy 0–6). Wymieni% tu trzeba równie" Polsk# Szko ! w Wollongong, podlegaj#c# Zwi#zkowi Polskiemu, reaktywowan# po kilkuletniej
przerwie, z lekcjami odbywaj#cymi si! w pi#tki (14 uczniów, klasy 0–10) oraz
Zob. www.vsl.vic.edu.au [dost!p: 10.01.2016].
www.polisheducanion.org.au [dost!p: 10.01.2016].
9 www.polishschool.org.au [dost!p: 10.01.2016].
7
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Polsk# Szko ! w Newcastle, tak"e podlegaj#c# Zwi#zkowi Polskiemu (15
uczniów, klasy 0–10). By% mo"e uda si! w przysz o$ci, tak w Newcastle, jak
i w Wollongong, reaktywowa% polskie klasy na poziomie szko y $redniej.
Pod koniec lat siedemdziesi#tych powsta a w Sydney pa&stwowa szko a
sobotnia pod nazw# Saturday School of Community Languages. Do jednego z g ównych o$rodków tej szko y, mieszcz#cego si! w Ashfield Boys’ High
School, wprowadzono j!zyk polski. Zapisywa% si! mogli uczniowie z klas 7–
12. Potem zacz! y powstawa% inne o$rodki: Wollongong, Liverpool, Newcastle, Chatswood, Randwick i Seven Hill. W zwi#zku z malej#c# liczb#
uczniów w niektórych z tych o$rodków polskie klasy przesta y istnie%.
Obecnie j!zyk polski oferowany jest w czterech o$rodkach: Ashfield,
Chatswood, Liverpool i Randwick.
Do matury z j!zyka polskiego przyst!puje w Nowej Po udniowej Walii oko o
dwudziestu uczniów. Co jest niezwykle istotne, zdaj# oni matur! z doskona ymi
wynikami. Prawie zawsze j!zyk polski jest najlepiej zdanym przez nich przedmiotem. W zdecydowanej wi!kszo$ci otrzymuj# ocen! 6 – to znaczy, "e uzyskali
wynik powy"ej 90%. Wynik z j!zyka polskiego mo"e stanowi% a" 20% ogólnej
oceny decyduj#cej o przyj!ciu na studia. W Australii liczy si! jedynie ocena ko&cowa, uk ad przedmiotów nie jest brany pod uwag!. Je$li si! zdarzy, "e uzyskany
wynik pozwala uczniowi podj#% studia, na które jednak wymagany jest jaki$
okre$lony przedmiot, uczelnie organizuj# dla potencjalnych studentów intensywne kursy pomostowe w czasie wakacji poprzedzaj#cych rok akademicki.
Du"# rol! w kszta towaniu polskiego szkolnictwa w Australii odgrywa
Zrzeszenie Polskich Nauczycieli (The Polish Teachers Association)10. Za o"ona oko o 10 lat temu w Sydney organizacja wykracza swym zasi!giem daleko poza granice Nowej Po udniowej Walii, jednocz#c nauczycieli we
wszystkich stanach Australii. Cz onkami Zrzeszenia s# nauczyciele j!zyka
polskiego, a tak"e nauczyciele polskiego pochodzenia pracuj#cy w australijskich szko ach. Dzia alno$% Zrzeszenia Polskich Nauczycieli skierowana jest
na szeroko poj!te propagowanie nauczania j!zyka polskiego oraz kultywowanie polskich tradycji. Dla dzieci i m odzie"y organizowane s# konkursy
promuj#ce polsk# kultur! i umacniaj#ce poczucie dumy z przynale"no$ci do
narodu polskiego. Do tej pory zorganizowano dziesi!% takich konkursów
o zasi!gu ogólnoaustralijskim.
Dla maturzystów z j!zyka polskiego przeprowadzane s# sesje powtórkowe,
urz#dzane bale oraz oficjalne spotkania gratulacyjne (wspó organizowane
10

www.polishteachersassociation.org.au [dost!p: 10.01.2016].
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przez Konsulat RP). Dla nauczycieli j!zyka polskiego natomiast aran"owane
s# cykliczne sesje lokalne, po #czone z warsztatami metodycznymi, w czasie
których uczestnicy dziel# si! swoimi osi#gni!ciami oraz wspólnie próbuj#
rozwi#za% zaistnia e problemy. Organizowane s# tak"e konferencje i seminaria
dla nauczycieli z ca ej Australii, a nawet Nowej Zelandii, na które zapraszani s#
honorowi go$cie z Polski – eksperci w dziedzinie edukacji. Dotychczas byli to
m.in. Joanna Bia obrzeska z warszawskiej szko y Didasko, prof. Boles aw Faron z Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Jan Mazur z Uniwersytetu Marii
Curie-Sk odowskiej, prof. Robert D!bski z Uniwersytetu Jagiello&skiego. Dla
nauczycieli australijskich organizowane s# tak"e wspólne uroczysto$ci z okazji
Mi!dzynarodowego Dnia Nauczyciela. Oprócz cz!$ci rozrywkowo-towarzyskiej w program ka"dorazowo wpisane jest spotkanie z prominentnym Australijczykiem polskiego pochodzenia, np. z poet# Peterem Skrzyneckim; komisarzem ds. wielokulturowo$ci przy Federalnym Rz#dzie Australii Sevem Ozdowskim; re"yser Sophie Turkiewicz; prezes Zrzeszenia Dyrektorów Szkó
)rednich w Nowej Po udniowej Walii Lil# Mularczyk; prezes Komisji Nauczania J!zyków Etnicznych Józef# Sobsk# czy z Albertem Vell#, wspó za o"ycielem (wraz z polsk# ma "onk#) Polskiej Szko y w Randwick, obecnie prezesem
Federacji Szkó Etnicznych w Nowej Po udniowej Walii.
Zrzeszenie przywi#zuje te" du"# wag! do edukowania rodziców. Chodzi tutaj
szczególnie o uzmys owienie im warto$ci p yn#cych z dwuj!zycznego wychowania m odego pokolenia. S u"# temu publikacje w polskoj!zycznych $rodkach
masowego przekazu, a tak"e ró"ne formy bezpo$redniego dotarcia do $rodowisk polonijnych. Przyk adem takich dzia a& mog# by% zorganizowane w stolicach poszczególnych stanów w sierpniu i wrze$niu 2015 roku panele dyskusyjne
„Dwa j!zyki – dwie kultury” poprzedzone prelekcjami prof. D!bskiego. Wywoa y one niezwykle pozytywny odd'wi!k w spo eczno$ci polonijnej.
Dzia alno$% organizacji polonijnych (wspierana przez Polsk!) powinna by%
skierowana na pobudzenie i umocnienie to"samo$ci narodowej zamieszkaych w Australii Polaków. Do tej pory sytuacja nie jest zadowalaj#ca. Dowodem mo"e by% wiele pustych polskich klas. Ze szkolnictwa polskiego w Australii korzysta nie wi!cej ni" 10% polonijnej m odzie"y.
J!zyk polski na uczelniach wy#szych
W drugiej po owie ubieg ego wieku kilkakrotnie podejmowane by y próby
wprowadzenia j!zyka polskiego na australijskie uniwersytety. W latach 1966–
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1969 Institute of Modern Languages (University of Queensland) wprowadzi kursy j!zyka polskiego, najpierw na jednym, a potem na dwóch poziomach (podstawowym i zaawansowanym). Zdany egzamin z j!zyka polskiego
móg by% brany pod uwag! w przypadku, gdy student nie mia wystarczaj#cej liczby punktów niezb!dnych do zaliczenia roku. Niestety, ze wzgl!du na
ma e zainteresowanie kursy zosta y zlikwidowane (Macionis 1969, 9).
W po owie lat siedemdziesi#tych Institute of Modern Languages (University
of NSW, Sydney) wprowadzi kursy j!zyka polskiego w ramach tzw. outreach
program. Ich s uchaczami byli najpierw dyplomaci australijscy, którzy zostali
skierowani na placówki do Polski i innych krajów s owia&skich. W latach
pó'niejszych tak"e przedstawiciele krajów azjatyckich (m.in. Malezji). Kursy
te prowadzi polski nauczyciel Bronis aw (acek. Do niego nale"a o przygotowanie wszystkich niezb!dnych tekstów i %wicze&, #cznie z materia ami
audio, poniewa" uniwersytet nie dysponowa "adnymi pomocami dydaktycznymi.
Na pocz#tku lat osiemdziesi#tych j!zyk polski zosta wprowadzony na
Monash University w Melbourne. Niestety, po dwóch latach z idei tej zrezygnowano, okaza a si! ona bowiem zbyt kosztowna (Karwicki 1981, 6).
W tym samym czasie Ministerstwo Szkolnictwa Wy"szego przyzna o kwot! 150 000 dolarów australijskich na zorganizowanie w Sydney studiów j!zyka polskiego. Og oszony konkurs wygra najm odszy z uniwersytetów
w Sydney, Macquarie University. W 1982 roku studia polskie wprowadzono do
Katedry Slawistyki. Wyk adowc# i koordynatorem zosta prof. John Bessemers
(Skurjat 1984, 14). Wkrótce do #czy dr Edmund Ronowicz, który przej# studia
j!zyka polskiego na kilkana$cie kolejnych lat, doprowadzaj#c je do prawdziwego
rozkwitu. Dotacja rz#dowa, cho% stanowi a znaczny kapita , nie by a jednak wystarczaj#ca do prawid owego ich funkcjonowania. Równocze$nie z utworzeniem
szko y j!zyka polskiego zarejestrowano przy uniwersytecie Fundacj! Studiów
Polskich, której zadaniem jest finansowe wspieranie tych studiów.
Obecnie studia polonistyczne s# cz!$ci# europeistyki na Wydziale Studiów
Mi!dzynarodowych Macquarie University. Studia polskie od 2000 roku prowadzi mgr Andrzej Siedlecki. Oprócz zaj!% z j!zyka, oferowanych na trzech
poziomach: podstawowym, $rednim i zaawansowanym, prowadzone s# tak"e
zaj!cia w j!zyku angielskim na temat wspó czesnej literatury polskiej (proza,
poezja, dramat) i filmu. Zdecydowan# wi!kszo$% uczestników studiów polskich stanowi# s uchacze z innych uniwersytetów. J!zyk polski mo"e by%
wliczony do ich ogólnej punktacji przedmiotów uniwersyteckich. Mo"na
równie" uzyska% dyplom uko&czenia studiów j!zykowych.
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Od kilku lat prowadzone s# zaj!cia z j!zyka polskiego na Sydney University. Zorganizowanie kursów dla studentów i innych doros ych osób zaproponowano Polskiej Szkole Sobotniej w Randwick, która równolegle z uczeniem dzieci mo"e pochwali% si! w $rodowisku doskona ymi rezultatami
w prowadzeniu zaj!% dla doros ych. Kursy j!zyka polskiego dla doros ych
nie s# zaj!ciami przypisanymi do jakiego$ konkretnego kierunku studiów.
Otwarte s# dla wszystkich zainteresowanych uczeniem si! j!zyka polskiego.
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Marianna acek: Teaching Polish in Australia
Organised education in Polish has existed in Australia since the middle of the last century. In
terms of primary and secondary education, these extracurricular language classes are held
mostly on Saturday mornings, rather than weekday afternoons. Some schools come under
local Polish organisations such as Zwi#zek Polski (Polish Association), others are part of the
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Polska Macierz Szkolna (Polish Educational Society). There are also many independent
schools which are governed by Parent Associations. These schools continue to gain in popularity – and have particularly done so in recent years. At tertiary level, the Polish language has
also been offered at the Department of International Studies at Macquarie University in Sydney since the 1980s.
Keywords: extracurricular, enrollment, matriculation, component

