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EWA LIPI SKA 
U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o ! s k i  

K r a k ó w  

Zachowanie w"asnych i przyswojenie obcych warto#ci  
– o kulturowych i j$zykowych konsekwencjach  

emigracji z Polski do Australii 

Gdyby kto  poprosi! mnie o najkrótsz" charakterystyk# Australii, powie-
dzia!bym: wszechobecne kontrasty, nieprzewidywalno $ przyrody, która 
wzbudza jednocze nie podziw i l#k, wspó!istnienie %ywio!ów i pejza%e, 
których nie ma nigdzie indziej. 

(Tomalik 2011, 16) 

Emigracja i jej rodzaje 

Zjawisko (e/i)migracji zwyczajowo dzielono na sta!e lub czasowe, przy 
czym to pierwsze kojarzono z wychod&stwem politycznym, a drugie z za-
robkowym1. Obecnie kategoryzacja tego typu nie jest relewantna, gdy% wy-
jazdy z Polski na zawsze i z powodów politycznych prawie ju% si# nie zdarza-
j", za  te czasowe, na tle zarobkowym cz#sto maj" zupe!nie inny charakter 
ni% dawniej. Decyzja o opuszczeniu kraju rodzinnego bywa natomiast spo-
wodowana ciekawo ci"  wiata, wzgl#dami edukacyjnymi, obowi"zkami za-
wodowymi, !"czeniem rodzin2 oraz pój ciem za „g!osem serca”, czyli ch#ci" 
za!o%enia rodziny z obywatelem innego pa'stwa. Istotnym bod&cem w y -

                                                           

1 O rodzajach emigracji szerzej zob. np. Lipi'ska 2001, 2007, 2013; Ja&wi'ska 2002. 
2 Ten czynnik stanowi szczególny przypadek tzw. migracji !a'cuchowych, gdy w  lad za 

(e/i)migrantem pod"%aj" jego krewni i powinowaci. 
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p y c h a j " c y m  – zazwyczaj niejawnym, tzn. albo skrywanym, albo nie-
u wiadamianym – jest ucieczka przed brakiem pracy, mieszkania, akceptacji 
ze strony kolegów i/lub partnera czy przed w!asn" nieudolno ci". Niekiedy 
chodzi po prostu o odseparowanie si# od toksycznych zwi"zków albo unik-
ni#cie nast#pstw swoich wyborów %yciowych (zob. Lipi'ska 2013). 

Motywy opuszczania ojczyzny s" ró%ne i poszczególne jednostki ró%nie 
znosz" t# roz!"k#. Nie ma jednego modelu jej prze%ywania, co pokazuj" 
chocia%by te przyk!adowe opinie3: 

Emigracja dla wi#kszo ci z nas, emigrantów, to okropny dramat… Dra-
mat rozdartego serca pomi#dzy „Domem” i „Domem”, jaki wybrali my. 
Ale to wiemy tylko my :-( I co z tego %e jest nam tu lepiej???? A korze-
nie??? A ukochane miejsca, za którymi t#sknimy w chwilach kryzysu, bo 
takie przychodz", czy tego chcemy, czy nie! A bliscy którzy s", ale nieste-
ty daleko… Skype i odwiedziny raz czy dwa razy do roku, to nic!!!! A to 
przyt!aczaj"ce uczucie, %e nie jeste my u siebie i %e du%o ci#%ej musimy 
pracowa$, aby osi"gn"$ jaki  sukces. Po kilku lub kilkunastu latach oby-
watelami jakiego  wiata jeste my???? Bo ani w Pl. nie jeste my ju% u sie-
bie, ani tu, gdzie postanowili my by$. To s" moje przemy lenia po 8 la-
tach pobytu za granic"4. 

Ja emigrowa!am rok temu… za g!osem serca g!ównie, teraz mam tu pra-
c#, w której si# spe!niam, mi!o $, o której marzy!am, swój pierwszy w!a-
sny dom i niezale%no $. Czasem jest ci#%ko, zw!aszcza, gdy wracam 
z Polski, ale po kilku dniach to mija. Najbardziej brak mi przyjació! zo-
stawionych w Polsce, cho$ otaczaj" mnie tu %yczliwi i kochani ludzie. Ja 
swojej decyzji nie %a!uj#… Zawsze mo%na wróci$ do kraju!5 

Zmiana miejsca zamieszkania powoduje rozmaite konsekwencje, z których 
wyje%d%aj"cy nie zawsze zdaj" sobie spraw#, czasem je bagatelizuj", wierz"c, 
%e wszystko dobrze si# u!o%y. Sprawy komplikuj" si#, gdy rzecz dotyczy kra-
ju tak odleg!ego jak Australia. Tam t#skni si# inaczej, stamt"d nie mo%na 
przyjecha$ na weekend do Polski6, tam polsko ci jest znacznie mniej. W ni-
                                                           

3 W niniejszym tek cie pos!u%ymy si# nie tylko naukowymi refleksjami badaczy, ale tak%e 

komentarzami osób, które chcia!y si# podzieli$ swoimi do wiadczeniami i przemy leniami na 

forach internetowych i blogach. 
4 Zob. http://londynek.net/czytelnia/article?jdnews_id=4060687 [dost#p: 2.12.2015]. 
5 Zob. http://f.kafeteria.pl/temat/f21/czy-warto-emigrowacczy-nie-zalujecie-p_3205443 [dost#p: 

12.12.2015]. 
6 Sam lot trwa ok. 24 godzin, a podró% mo%e si# przed!u%y$ do ok. 36 godzin. Koszty po-

dró%y tak%e s" niema!e. Zob. te% B"k 2014. 
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niejszym artykule zajmiemy si# dwoma aspektami (e/i)migracji polsko-
-australijskiej – j#zykowym i kulturowym. Obydwa b#d" rozpatrywane po-
dwójnie, tzn. jako zachowanie w!asnych i przyswojenie obcych warto ci. 

Mi$dzy znanym a niewiadomym 

W ci"gu bez ma!a 20 lat zmieni!y si# preferencje kierunków migracyjnych 
Polaków – dawniej najwi#ksz" popularno ci" cieszy!y si# Niemcy (41%) 
i Stany Zjednoczone (36%), a dalej: Kanada (14%), Francja (10%), Wielka 
Brytania (6%), Australia (4%), Austria, Belgia, W!ochy i Szwecja (po 2%). 
W ostatnich latach Polacy najch#tniej emigruj" do7: Wielkiej Brytanii (642 
tys.), Niemiec (560 tys.), Irlandii (115 tys.), Holandii (103 tys.), W!och (96 
tys.), a poza Europ" do USA (ok. 200 tysi#cy), Kanady (40 tysi#cy) i Australii 
(14 tysi#cy). 

Okazuje si#, %e Australia cieszy si# niema!ym powodzeniem8, jak na dale-
ki9, egzotyczny, ma!o znany kraj. Dlaczego? Spróbujemy nakre li$ najwa%-
niejsze powody. Nale%" do nich czynniki p r z y c i " g a j " c e , w ród których 
prym wiedzie status ekonomiczny, spo!eczny i edukacyjny. 

Ka%dego roku organizacja OECD publikuje ranking Better Life Index, 
prezentuj"c kraje, w których %yje si# najlepiej. Od kilku lat pierwsze miej-
sce nale%y niezmiennie do Australii. Dla porównania, Polska w najnow-

                                                           

7 Zob. http://kariera.forbes.pl/gdzie-emigruja-polacy-,artykuly,173750,1,1.html [dost#p: 

2.12.2015]. 
8 Polonia w Australii stanowi 1,08% populacji tego kraju. Wed!ug danych z 2006 r. %yje 

tam 216 056 osób pochodzenia polskiego, z tego 24,18% podaje jako miejsce urodzenia Pol-

sk#. Oko!o 78% wszystkich Polaków przyjecha!o do Australii w czasach PRL. Najwi#cej Po-

laków mieszka w Melbourne (16 439), Sydney (12 514), Adelaide (5 859) i Perth (5 142). A% 

90,3% australijskich Polaków posiada australijskie obywatelstwo. 163 802 Australijczyków 

zadeklarowa!o polskie pochodzenie, w tym pochodzenie z rodzin mieszanych 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_w_Australii [dost#p: 2.12.2015]). 
9 Sami Australijczycy maj"  wiadomo $, %e mieszkaj" daleko od  wiata. Pisze o tym amery-

ka'ski pisarz i podró%nik mieszkaj"cy w Anglii – Bill Bryson: „W Australii bardzo !atwo jest 

zapomnie$ o istnieniu reszty  wiata, a przynajmniej zepchn"$ j" w odleg!e zakamarki  wia-

domo ci. Relacjonuj"c wydarzenia  wiatowe, Australijczycy bardzo si# staraj" przezwyci#%y$ 

barier#, jak" jest odleg!o $, ale czasem w tle danego materia!u mimowolnie daje si# dostrzec 

dziwne poczucie braku wi#zi emocjonalnej z poruszanymi tematami – drobne rzeczy, które 

przypominaj", %e ten kraj le%y bardzo, bardzo daleko” (Bryson 2000, 216). 
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szym rankingu zajmuje dopiero 27. miejsce w ród 36 krajów. Ranking 
powstaje w oparciu o 11 kryteriów, w ród których wyró%ni$ mo%na mi#-
dzy innymi zatrudnienie, dochody, warunki %ycia, stan  rodowiska natu-
ralnego, s!u%ba zdrowia czy zadowolenie z %ycia10. 

Wielu (e/i)migrantów na pytanie: „Jak si# %yje w Australii?” odpowiada: 
„Jednym s!owem – dobrze, a w dwóch s!owach – bardzo dobrze”11. W ród 
tych, którzy sp#dzaj" tam urlop lub przebywaj" czasowo, trudno jest spotka$ 
osob#, która si# tym krajem nie zachwyci, nie zakocha si# w nim12. Co Pola-
cy chwal" sobie w Australii? Mi#dzy innymi: porz"dek, czysto $, bezpiecze'-
stwo, wysoki poziom %ycia, zasobno $ kraju, zorganizowanie, bardzo dobr" 
sytuacj# mieszkaniow", spokój13. Cz#sto opanowuje ich poczucie, %e wszyst-
ko jest mo%liwe, %e mo%na %ycie zacz"$ od nowa, %e „balasty, obci"%enia, za-
dra%nienia, zadrapania zosta!y z ty!u, daleko, daleko…”14. Du%e znaczenie 
odgrywaj" te% warunki klimatyczne, w szczególno ci ca!oroczna ziele', 
s!o'ce, ocean, przepi#kne pla%e, a tak%e osobliwa flora i fauna oraz ciekawa 
historia kraju15 (a jednocze nie kontynentu). 

Je li pobyt si# przed!u%a lub zmienia w sta!y, cz# $ takich wra%e' pozosta-
je, ale dochodz" te% nowe – pozytywne oraz negatywne, czy, mówi"c !agod-
niej, inne ni% na pocz"tku. Mo%emy je podzieli$ na to, czego brakuje (z Pol-
ski), i co powoli si# odkrywa (w Australii). W pierwszym przypadku podkre-
 la si# t#sknot# za bliskimi (rodzin", przyjació!mi, znajomymi): 

                                                           

10 http://blog.wyjazdyaustralia.pl/jak-zyje-przeciety-australijczyk/ [dost#p: 22.11.2015]. 
11 „By$ mo%e dlatego system wizowy jest tak zawi!y i trudno jest osi" $ tam na sta!e”, 

http://australis.pl/zycie-w-australii/ [dost#p: 22.11.2015]. 
12 „Australia natychmiast mi si# spodoba!a: prawdziwa mi!o $ od pierwszego wejrzenia. 

Ten kraj po prostu mi le%a!. Mo%e w jakim  stopniu wi"za!o si# to z faktem, %e sp#dzi!em pó! 
%ycia w Ameryce i pó! w Wielkiej Brytanii, Australia stanowi natomiast przyjemn" mieszank# 

obu tych krajów. Mia!a w sobie luz, witalno $, brak pow ci"gliwo ci i otwarto $ na obcych, 

czyli cechy typowo ameryka'skie, ale wpisane w brytyjskie ramy. Ze swoim optymizmem 

i bezpo rednio ci" Australijczycy mogliby udawa$ Amerykanów, ale je%d%" po lewej stronie, 

pij" herbat#, graj" w krykieta, ozdabiaj" miejsca publiczne pomnikami królowej Wiktorii, 

ubieraj" swoje dzieci w mundurki szkolne” (Bryson 2000, 177). To opinia ameryka'skiego 

Anglika, ale wielu Polaków tak%e podkre la pewne podobie'stwo do ameryka'skiego stylu 

%ycia, lecz z wyczuwaln" nut" brytyjsko ci. 
13 http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,895,1214,Re_Czy_warto_do_Australii_.html?v

=2 [dost#p: 22.11.2015]. 
14 http://zycie.australink.pl/texty/CZY%20WARTO%20EMIGROWAC.html [do-

st#p: 22.11.2015]. 
15 Zob. np. Bryson 2000; Lencznarowicz 2005; Lipi'ska 2013; B"k 2014. 
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[O] wiele bardziej brakuje mi kontaktu z rodzin" i znajomymi. Dzi#ki in-
ternetowi z rodzin" mog# by$ na bie%"co w kontakcie, ale to jednak nie 
to samo, co kontakt osobisty. W przypadku znajomych, niestety z ka%-
dym rokiem coraz trudniej o utrzymanie niektórych kontaktów. Ludzie 
maj" swoje %ycie i na zawracanie sobie g!owy kim  na drugim ko'cu 
 wiata nie zawsze jest czas. (…) Mimo %e Australijczycy s" niezwykle 
otwarci, to jednak zdecydowana wi#kszo $ moich bliskich znajomych to 
Polacy. B#d"c tak daleko od domu, kiedy wi#kszo $ dnia sp#dza si# 
w otoczeniu Australijczyków, bardzo ci"gnie cz!owieka do swoich. To 
wynika z wielu kwestii, jak cho$by ze wspólnoty j#zyka czy wychowania 
w podobnych warto ciach16. 

Du%ym utrudnieniem jest tak%e ró%nica czasu. 

Super, %e jest internet, skype, darmowe po!"czenia telefoniczne, ale co 
z tego, je li przed wykr#ceniem numeru musisz zawsze pomy le$. Nie ma 
spontaniczno ci w stylu „Zadzwoni#, bo mi &le”, bo najpierw musisz 
spojrze$ na zegarek i odj"$ dziesi#$ godzin17, policzy$. Na spokojne 
rozmowy zostaje Ci weekend, wstawanie o  wicie albo zarywanie nocy. 
I to si# nigdy nie zmieni18. 

Polacy w wi#kszych miastach mog" wprawdzie kupowa$ polskie produkty 
%ywno ciowe, ale ogólnie t#skni" za swoim jedzeniem, sezonowo ci" w kuch-
ni, niektórymi  wi#tami, których z powodu klimatu (pogody) nie da si# ob-
chodzi$ tak samo. Zdarza si# t#sknota za jesieni" (szczególnie w okolicach 
Wszystkich (wi#tych) i/lub zim", za  rodowiskiem zawodowym, poczuciem 
przynale%no ci do jakiej  grupy. G!#boko odczuwa si# nieraz utrat# pozycji 
spo!ecznej, oddalenie od Europy. 

W drugim przypadku cz#sto zaczynaj" doskwiera$: poczucie wyobcowa-
nia, bycia nie u siebie, „anemiczna kultura zast"piona w wi#kszo ci przez 
kult t#%yzny fizycznej”19. Niektórzy nie mog" znie $20: miejscowego jedze-
nia, policjantów w krótkich spodenkach, zakupów robionych tylko w czwar-
                                                           

16 http://wazji.pl/2012/01/australia-czyli-o-emigracji-na-koniec-swiata/ [dost#p: 3.12.2015]. 
17 W zale%no ci od pory roku i zmiany czasu na obu kontynentach ró%nica ta wynosi cza-

sem osiem godzin. 
18 http://whereisjuli.com/11-rzeczy-za-ktore-nie-lubie-australii/ [dost#p: 12.12.2015]. 
19 http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,895,1214,Re_Czy_warto_do_Australii_.html?v

=2 [dost#p: 22.11.2015]. 
20 Na podst. http://www.goldenline.pl/grupy/Podroze/sydney/dlaczego-australia-czy-war 

to-zaryzykowac,194832/ [dost#p: 22.11.2015]. 
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tek, lewostronnego ruchu, u miechów bez powodu, bezinteresownej %yczli-
wo ci i nieustaj"cego zagadywania wszystkich i wsz#dzie. Australia mo%e iry-
towa$21 nie tylko oddaleniem od  wiata, ale tak%e du%ymi odleg!o ciami we-
wn"trz kontynentu (wsz#dzie jest daleko), tym, %e mnóstwo jest zakazów 
i nakazów, ogranicze', zasad, pozwole' i szkole', milion regulacji %ycia co-
dziennego; %e to kraj niezdrowej %ywno ci i oty!ych ludzi, którzy nie grzesz" 
schludno ci", a ich gust pozostawia wiele do %yczenia. Zadziwia dro%yzna, 
nieogrzewane domy przypominaj"ce plastikowe pude!ka i wiele innych rzeczy. 

Zaskoczeniem dla wielu przybyszy jest fakt, %e w Australii liczy si# wy-
kszta!cenie i do wiadczenie zdobyte g!ównie na terenie Australii. W wi#k-
szo ci przypadków trzeba nostryfikowa$ dyplom. Wprawdzie bezrobocie 
jest tam niskie i w zasadzie ka%dy, kto chce pracowa$, znajdzie jakie  zatrud-
nienie, ale trzeba si# liczy$ ze zmian" swojego statusu, co oznacza zej cie na 
ni%szy poziom drabiny spo!ecznej. Z drugiej jednak strony zapewnia si# 
imigrantom mo%liwo $ zmiany profesji; rz"d nawet udziela swoim obywate-
lom po%yczek na nauk#. System edukacji22 w Australii jest przyjazny i czytel-
ny, jednak rodzice polscy nie s" do ko'ca zadowoleni z poziomu nauczania 
– szczególnie w szko!ach podstawowych, w których panuje bezstresowe wy-
chowanie i kszta!cenie, co przejawia si# tak%e w systemie nauki bez ocen, 
bez klasówek, bez przeci"%ania uczniów zadaniami domowymi. W szko!ach 
 rednich nauczanie jest ju% o wiele bardziej sformalizowane. Pojawia si# dys-
cyplina, ocenianie uczniów, zadawanie prac domowych, a nauki jest znacznie 
wi#cej. Wielu uczniów ma trudno ci z przystosowaniem si# do nowego sys-
temu (zw!aszcza w przypadku przej cia z publicznej szko!y podstawowej do 
prywatnej  redniej). Szkolnictwo wy%sze natomiast stoi na dobrym pozio-
mie, co potwierdzaj" nie tylko odczucia samych zainteresowanych, ale prze-
de wszystkim rankingi23. 

Ogólnie mówi"c Australia jest bardzo dobra dla ludzi lubi"cych stabiliza-
cj# materialn" bez wielkich aspiracji zawodowych i intelektualnych. Do-
staj" tu prac# bez pozycji, ale dobrze p!atn", kupuj" szybko domy, auta 
i %yj" spokojnie do ko'ca swoich dni. Dla ludzi nietuzinkowych, o pew-
nych aspiracjach z dziedzin humanistycznych, lubi"cych bywa$ w ród 

                                                           

21 http://whereisjuli.com/11-rzeczy-za-ktore-nie-lubie-australii/ [dost#p: 12.12.2015]. 
22 Szerzej zob. Lipi'ska 2001, 2013, 2015a; )acek 1999; D#bski 2009. 
23 Obecnie w Australii funkcjonuje 39 uniwersytetów (tylko dwa s" prywatne); niektóre 

z nich zaliczaj" si# do  cis!ej czo!ówki  wiatowej (zob. D#bski 2009, 31). Zob. te% http://aust 

ralis.pl/zycie-w-australii/ [dost#p: 22.11.2015]. 
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elit, ten kraj mo%e by$ z!ot" klatk". Za dobrze, %eby ten dobrobyt zosta-
wi$, a &le, %eby czu$ si# naprawd# szcz# liwym24. 

W sumie mo%na jednocze nie kocha$ ten kraj, ale i z!o ci$ si# na niedo-
godno ci,  mieszno ci, utrudnienia. To samo przecie% robi si# u siebie, 
w ojczy&nie; nie mo%na wi#c oczekiwa$, %e tam wszystko b#dzie dobre, by 
nie powiedzie$ – idealne. To zdrowe podej cie, bo ani patrzenie przez ró%o-
we okulary, ani widzenie wszystkiego w ciemnych barwach nie pomaga 
w adaptacji. Trzeba si# do wszystkiego stopniowo przyzwyczaja$ i nauczy$ 
tolerowa$, co wymaga czasu i cierpliwo ci. 

Australia uwa%ana jest za kraj imigracyjny i wieloetniczny, prowadz"cy po-
lityk# niedyskryminacji z powodów rasowych, etnicznych i religijnych (Smo-
licz 1999, 271). Pluralizm j#zykowy i kulturowy stwarza bardzo korzystne 
warunki dla nowych mieszka'ców tego pa'stwa. Wielu znajduje tam po 
prostu pokój, ludzkie traktowanie i godziwe warunki %ycia, przestrze' (miej-
sce dla ka%dego) i spokój, poczucie bezpiecze'stwa, wolno ci i niezale%no-
 ci, brak po piechu i %ycie „na luzie” (zob. Lipi'ska 2001). Polityka rz"du nie 
zawsze si# zgadza z prawdziwymi odczuciami i postawami spo!ecze'stwa, 
ale ogólnie mo%na przyj"$, %e mniejszo ci narodowe – w tym polska – mog" 
swobodnie kultywowa$ swój j#zyk i w!asn" kultur#. 

Adaptacja (e/i)migrantów 

Proces adaptacji do nowej rzeczywisto ci, który trwa nieraz latami, jest 
przedstawiany w Australii nowo przyby!ym jako wykres przypominaj"cy lite-
r# „W”25 (góra-dó!- rodek-dó!-góra). Obejmuje pi#$26 etapów: miesi"c mio-
dowy, szok kulturowy, dostosowanie mentalne, izolacj# mentaln", akceptacj#. 
Mówi"c  ci lej – najpierw wszystko si# podoba, jest nowe, obiecuj"ce, w sty-
lu wakacyjnym, oparte na pozytywnych emocjach. Potem nast#puje spadek 

                                                           

24 http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,895,1214,Re_Czy_warto_do_Australii_.html?v=2 

[dost#p: 22.11.2015]. 
25  Na podst. http://zycie.australink.pl/texty/CZY%20WARTO%20EMI GROWAC.html 

[dost#p: 22.11.2015] . 
26 Na ogó! wyró%nia si# cztery etapy. Np. wed!ug Hanny Mamzer s" to: etap fascynacji 

now" rzeczywisto ci", etap trudno ci, faza wyczerpania psychofizycznego, faza redefiniowa-

nia siebie; Kalervo Oberg wymienia: miesi"c miodowy, szok kulturowy, o%ywienie, dopaso-

wanie (zob. Lipi'ska 2013, 18). Dodanie jednego stopnia wydaje si# tu bardzo trafne. 
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nastroju, kiedy do g!osu dochodzi rozs"dek, a w powszednio ci wyra&niej 
wida$ ró%nice mi#dzy swoim a obcym: 

Ju% zdajesz sobie spraw# z tego, %e tu nie tylko mówi" innym j#zykiem, 
ale maj" te% inne podej cie do wielu spraw, inne zwyczaje, inaczej ni% ty 
interpretuj" wydarzenia i sytuacje, mog" ceni$ co , czego ty nawet nie za-
uwa%asz, i na odwrót itd.27 

Po jakim  czasie przychodz" lepsze dni, poczucie, %e ju% si# jest na dobrej 
drodze do aprobaty nowego, %e zaczyna si# je „ogarnia$”, kiedy znów do-
chodzi do frustracji i niezadowolenia, a nawet irytacji. Ko'cow" faz" jest ak-
ceptacja, która w optymalnej wersji polega na przyzwyczajeniu i zadomo-
wieniu si#, w najgorszej natomiast na zoboj#tnieniu, poddaniu si#, rezygna-
cji. 

Drugi etap procesu adaptacji, czyli szok kulturowy, jest do $ znamienny, 
gdy% po okresie emocjonalnego zauroczenia pojawia si# bardziej trze&wy 
ogl"d sytuacji. To czas na refleksj# nad wieloma sprawami, w tym – j#zyko-
wymi i kulturowymi. 

Nowa (obca/druga) kultura 

„Ró%nica mi#dzy Polsk" a Australi" jest taka, jak ró%nica miedzy jab!kiem 
a wo!owin". Oba produkty s" do jedzenia”28. Wychodz"c z takiego za!o%e-
nia, rozwa%ania na temat kultur obu krajów warto ograniczy$ do stwierdze-
nia, %e… s" odmienne. Nie da si# porówna$ czynników niekompatybilnych 
bez szkody dla ich istoty. 

Bez w"tpienia przybysz z Polski, Europejczyk, dziwi si# niektórym przeja-
wom kultury australijskiej29. Obrazuj" to poni%sze wypowiedzi: 

O polityce si# z nimi nie rozmawia, o rodzinie te%, ulubione sporty s" 
ró%ne, my lenie ekonomiczne jakie  dziwaczne, %art zupe!nie odmienny. 
Ka%dy jest z zami!owania meteorologiem. Zamo%ny cz!owiek nie za bar-

                                                           

27 http://zycie.australink.pl/texty/CZY%20WARTO%20EMIGROWAC.html [dost#p: 22. 

11.2015]. 
28 http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,895,1214,Re_Czy_warto_do_Australii_.html?v=2 

[dost#p: 22.11.2015]. 
29 Szerzej, m.in. o kontaktach towarzyskich, sp#dzaniu wolnego czasu, zwyczajach kulinar-

nych, sposobie ubierania si#, zob. Lipi'ska 2013. 
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dzo dba o wygl"d, w restauracji mo%na spotka$ ludzi w dresie i domo-
wych pantoflach. Ogrody doprowadzone do perfekcji, natomiast w do-
mach dziadostwo. Zami!owanie do tandety i „second hand”, a do tego 
mi!o $ do hazardu. (…) W sumie s" otwarci na kontakty towarzyskie 
z nami, ale to zdecydowanie nie wychodzi. 

Reasumuj"c, musisz si# liczy$ z tym, %e trafisz w Australii na bardzo 
hermetyczn" miejscow" kultur# wymieszan" z dziesi"tkami innych kultur 
 ci"gni#tych z ca!ego  wiata30. 

Aby si# udziela$ w rozmowach na spotkaniach towarzyskich w zasadzie 
obowi"zkowa jest wiedza z zakresu aktualnych wyników krykieta, footy, 
rugby, tenisa (…). Spo!ecze'stwo jest zaanga%owane w gry sportowe i na 
stadiony co tydzie' przychodz" dziesi"tki tysi#cy ludzi (w zasadzie ro-
dzin), bo jest tu bezpiecznie i przyja&nie. Co dziwi nawet dzia!aczy 
z FIFA i budzi pewn" zazdro $. (…) 
W pracy spotkamy si# z wst#pem do hazardu, czyli typowaniem wygra-
nych w footy, krykiecie itd. Hazard jest tu bardzo popularny i niestety 
cz#sto ludzie wpadaj" w uzale%nienie. (…) Nawet dzieci w szkole pod-
stawowej robi" tzw. footy tip i przewiduj", która dru%yna wygra w danym 
tygodniu31. 

Szokowi kulturowemu ca!kiem zapobiec si# nie da, ale mo%na go nieco 

stonowa$, przygotowuj"c si# w odpowiedni sposób do wyjazdu przez zdo-

bycie wiedzy na temat zwyczajów i kultury Australii, stereotypów, uprze-
dze', tematów, których porusza$ nie wolno lub nie wypada. 

Polacy s" na ogó! zadowoleni z wyboru Australii jako kraju osiedlenia32. 

Ciesz" si# przychylno ci" tuziemców i vice versa. Urszula P!atek (2007) jest 

zdania, %e naszych rodaków w Australii cechuje b i w a l e n c j a  k u l t u r o -

w a  oraz d"%enie do t r z e c i e j  w a r t o  c i , czyli formy po redniej pomi#-

dzy identyfikacj" z krajem pochodzenia a identyfikacj" z krajem osiedlenia33. 

Taka postawa nosi znamiona integracji (w opozycji do asymilacji lub izolacji) 

i jest najlepszym wyj ciem w procesie adaptacyjnym. Daje to nie-

-Australijczykom mo%liwo $ zachowania elementów w!asnej kultury w sfe-

                                                           

30 http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,895,1214,Re_Czy_warto_do_Australii_.html?v=2 

[dost#p: 22.11.2015]. 
31 http://moje-melbourne.blog.onet.pl/2013/02/07/poradnik-emigranta-do-australii/ 

[dost#p: 22.11.2015]. 
32 Szerzej zob. Lipi'ska 2013. 
33 Szerzej zob. Mostwin 1995. 
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rze indywidualnej, w innych za  dziedzinach obliguje ich do w!"czenia si# 

w nurt lokalnego systemu. 

Nowy (obcy/drugi) j$zyk 

Znajomo $ j#zyka kraju osiedlenia ma wielkie znaczenie, gdy% niemo%no $ 
komunikowania si# grozi powa%nymi konsekwencjami. 

Rozumie$ i by$ rozumianym, oto dwa konieczne warunki zako'czonej 
sukcesem komunikacji j#zykowej. Bez znajomo ci j#zyka emigranci ska-
zani s" na izolacj# w!a ciw" ich etnicznemu gettu. J#zyk, który nie jest 
rozumiany, mo%e by$ znacz"cym &ród!em frustracji lub prowadzi$ wr#cz 
do zaburze' psychicznych (Wróbel 2002, 142)34. 

Na t# kwesti# zwraca tak%e uwag# Danuta Mostwin, która s"dzi, %e brak 
znajomo ci j#zyka dominuj"cego przyczynia si# do g!#bokiej izolacji i pro-
wadzi do pozornych lub rzeczywistych mentalnych anomalii35: 

Kluczem otwieraj"cym wrota zdrowia psychicznego jest taki stan, w któ-
rym cz!owiek nie tylko rozumie swoje otoczenie, ale jest równocze nie 
przez to otoczenie rozumiany. Brak porozumienia i zrozumienia jest &ró-
d!em anxiety. Powoduje uczucie bezsi!y, rezygnacji, frustracji i zdezorien-
towania (Mostwin 1995, 14–15). 

Problemem jest to, %e j#zyk „australijski” znacznie si# ró%ni od angielskie-
go (brytyjskiego)36. 

Kiedy pierwszy raz przyjecha!em do Australii, by!em przekonany, %e 
znam angielski, przynajmniej w stopniu umo%liwiaj"cym prost" konwer-
sacj#. Ju% w pierwszych dniach pobytu przekona!em si#, %e albo si# bar-

                                                           

34 Autor twierdzi ponadto, %e emigranci (mowa o sytuacji w Ameryce, ale ma ona znacznie 

szerszy zasi#g) s" jedn" z dwóch grup, która „jest zagro%ona najwy%szym ryzykiem rozwini#-

cia si# paranoi. Drug" grup# stanowi" osoby z zaburzeniami s!uchu” (tam%e). 
35 Danuta Mostwin opisuje przypadek owdowia!ych imigrantek w Baltimore, które nie zna-

!y innego j#zyka poza w!asnym, etnicznym. Uznawano je za ob!"kane i umieszczano w szpi-

talach psychiatrycznych (Mostwin 1996, 14). 
36 Jego podstaw" by! slang wi#&niów i pionierów, pe!en uproszcze' i wulgaryzmów. Wiele 

wyrazów zosta!o te% zapo%yczonych z j#zyków aboryge'skich i od przyby!ych do Australii 

emigrantów. Zob. np. D#bski 2009; Lipi'ska 2013. 
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dzo myl#, albo u%ywany w Australii j#zyk to nie angielski. Rozumia!em 
bardzo niewiele, szybko wpad!em w kompleksy i na d!ugi czas zamkn"-
!em si# w sobie (Tomalik 2011, 308). 

To pewne – w Australii nie mówi si# po angielsku, tylko po australijsku. I je li 
kto  uwa%a, %e m!odzi Polacy niechlujnie pos!uguj" si# polszczyzn", po-
winien pos!ucha$ (nie tylko m!odych) Australijczyków. U!atwianie u!a-
twianiem, skracanie skracaniem, modyfikacje modyfikacjami, ale tu si# 
gada tak, jak si# chce. Tak, jakby byli ci"gle pijani! To ma niewiele wspól-
nego z j#zykiem angielskim, który znamy. Australijczycy mówi" g!o no, 
niewyra&nie, szybko i po swojemu. A Ty si# g!owisz, o co im (…) chodzi?37 

Dzi#ki specjalnym programom rz"dowym ka%dy przybysz ma prawo do 
bezp!atnego kursu angielskiego w wymiarze podstawowym. Wi#kszo $ Po-
laków uczy si# go po to, aby móc si# porozumiewa$ z innymi mieszka'cami 
i uczestniczy$ w %yciu Australii, ale tak%e po to, by zdoby$ prac#. 

W przypadku wyboru na dane stanowisko dwóch równorz#dnych osób, 
mówienie po angielsku z silnym obcym akcentem jest obci"%eniem, które 
mo%e by$ czynnikiem decyduj"cym (czego oczywi cie nikt g!o no nie 
powie). Moim zdaniem p!aci si# jednak cen# za przenosiny na obcy 
grunt, chocia% o porównania trudno, bo nie wiem jak potoczy!aby si# 
moja kariera w Polsce38. 

Ponadto imigranci w wieku szkolnym obj#ci s" obowi"zkowym progra-
mem polegaj"cym na uczeniu (lub douczeniu) ich szybko i intensywnie j#zy-
ka angielskiego jako drugiego (English as a Second Language, ESL)39. 

Niektórzy osiedle'cy, a dotyczy to cz# ciej osób wykonuj"cych prace fi-
zyczne, nie staraj" si# jednak opanowa$ angielskiego40, nierzadko mieszkaj"c 
w etnicznych enklawach, w których u%ywa si# j#zyków innych ni% angielski. 
Zazwyczaj pracuj" te% z imigrantami41 i nie musz" pos!ugiwa$ si# angielsz-
czyzn", wytwarzaj" wi#c swój kod nosz"cy cechy pidginu (zob. Lipi'ska 
                                                           

37 http://whereisjuli.com/11-rzeczy-za-ktore-nie-lubie-australii/ [dost#p: 12.12.2015]. 
38 http://antypody.info/2015/02/dziesiec-lat-w-australii/ [dost#p: 22.11.2015]. 
39 Szerzej zob. Lipi'ska 2001; 

http://zycie.australink.pl/texty/SZKOLY%20SREDNIE%20I%20PODSTAWOWE%20

2.php [dost#p: 22.11.2015]. 
40 Ci, którym na tym zale%y, to w wi#kszo ci ludzie wykszta!ceni, doskonal"cy si# te% za-

wodowo, którzy szlifuj" tam znany wcze niej j#zyk. 
41 Zob. np. B"k 2014, 39–40. 
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2003). Uniemo%liwia im to stanie si# pe!noprawnymi cz!onkami spo!eczno-
 ci lokalnej, blokuje kontakty kulturowe i korzystanie ze swoich praw. Jedynym 
po%ytkiem z takiego podej cia jest wi#c – nie z wyboru, lecz z konieczno ci 
– zachowanie j#zyka polskiego w domu i w kontaktach z innymi Polakami. 

Zachowanie i przekazywanie polsko#ci 

Zachowanie polsko ci na obczy&nie i przekazanie jej nast#pnym pokole-
niom jest trudne i wymaga wyrzecze', konsekwencji oraz sporego nak!adu 
pracy – szczególnie w krajach zaoceanicznych42. Wydaje si#, %e sprawy kultu-
rowe przysparzaj" mniej problemów ni% j#zykowe – Polacy na ogó! obcho-
dz" swoje najwa%niejsze  wi#ta, kultywuj" tradycje i obyczaje. Z up!ywem 
czasu ich posta$ si# australizuje, jak cho$by w przypadku  wi"t Bo%ego Na-
rodzenia, które mocno odbiegaj" od polskich, gdy% wypadaj" w  rodku lata, 
a wi#c w pe!nym s!o'cu i w wysokiej temperaturze, co wymusza wakacyjne 
stroje oraz modyfikacj# kulinariów. Niema!" rol# odgrywa tak%e drugie po-
kolenie, które w naturalny sposób (przede wszystkim przez szko!#) przyjmu-
je miejscowe obyczaje. Mowa np. o sp#dzaniu wolnego czasu – zw!aszcza 
o sportach43. 

Wi#kszo $ polskich rodzin jednak podtrzymuje sw" kultur#, czasem do $ 
pr#%nie44. Wida$ to m.in. w istnieniu zespo!ów pie ni i ta'ca, chórów, tea-
trów, klubów sportowych. Polsko $ mo%na wzmacnia$ w harcerstwie, do-
mach i klubach polskich, klubach seniora, o rodkach religijnych, a tak%e za 
pomoc" polskich czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz portali 
i serwisów internetowych. 

Zdaniem Jerzego Smolicza (1999) dla polskiej grupy etnicznej no nikiem 
kultury jest j#zyk, który stanowi dla nich warto $ rdzenn" (core value). Wielu 
osobom przebywaj"cym poza Polsk" doskwiera jego nieobecno $. 

Z polskiej rzeczywisto ci najbardziej brakuje mowy wieszczów (po 
dwóch latach pobytu w Australii pojecha!em do Polski, a tam same cuda 

                                                           

42 Na ten temat zob. wi#cej w m.in. Lipi'ska 2013, 2015a. 
43 Prym wiod" krykiet i rugby, nie zawsze aprobowane przez rodziców, cz# ciowo z powo-

du niejasnych dla nich regu! gry. Celne i zabawne uwagi na temat krykieta wypowiedziane 

przez nie-Australijczyka znale&$ mo%na w: Bryson 2000. 
44 Zob. m.in. Lipi'ska 2001, 2013, 2015a; D#bski 2009. 
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– w radio mówi" po polsku, w telewizji polskie filmy, a nawet pyskaty 
sprzedawca… po polsku!). Po angielsku nigdy nie wyrazisz si# z tak" 
swad" i dowcipem, jak w j#zyku ojców45. 

Na emigracji mo%liwe jest p e ! n e  lub c z #  c i o w e  zachowanie polsz-
czyzny, przy czym wszystko le%y w gestii doros!ych. W pierwszym przypad-
ku pozostaje ona46 j#zykiem komunikacji w domu i  rodowisku etnicznym, 
dzieci s" posy!ane do polskich szkó!, a rodzice robi" wszystko, aby j#zyk 
przodków pozosta! %ywy i rozwija! si#. W drugim przypadku mamy do czy-
nienia z mieszaniem polskiego z angielskim, czasem z jeszcze innymi koda-
mi. Powstaje wtedy j#zyk p o l o n i j n y , który znacz"co odbiega od standar-
dowej polszczyzny, utrudnia jej transmisj# i rozwój47. Przyczyn" takiej formy 
porozumiewania si# mo%e by$ post#puj"cy niedobór s!ów i zwrotów w j#zy-
ku pierwszym, dlatego jego u%ytkownicy wtr"caj" wyrazy obce. Niekiedy 
jednak czyni" to ze snobizmu i/lub dlatego, %e s" prze wiadczeni o wy%szym 
presti%u angielszczyzny. Niechc"cy daj" przyzwolenie dzieciom na to samo, 
czego nast#pstwem jest stopniowe przechodzenie na j#zyk dominuj"cy 
w Australii, a wi#c w przypadku doros!ych dochodzi do ograniczenia i zu-
bo%enia polskiego, a w przypadku m!odszego pokolenia do jego utraty.  

Spotyka si# równie% trzecie, najgorsze z mo%liwych wyj cie, czyli c a ! -
k o w i t e  zaniechanie u%ywania polszczyzny. Przej cie na angielski zwykle 
spowodowane jest ch#ci" szybszego opanowania tego j#zyka. Post#powanie 
takie jest lekkomy lne i krótkowzroczne, gdy% prowadzi ju% nie tylko – jak 
w konsekwencji cz# ciowego zachowania polszczyzny – do zaniku j#zyka 
rodzimego u dzieci, ale tak%e do utraty szacunku dla rodziców i rozchwiania 
kontaktów emocjonalnych: m!odzi nie s" w stanie wyrazi$ tego, co czuj", po 
polsku, a starsi – wypowiedzie$ si# dok!adnie po angielsku. 

W kwestii zachowania b"d& utraty j#zyka rodzimego nie nale%y szuka$ 
trzeciego wyj cia, jak w przypadku mo%liwo ci !"czenia kultur. Tu trzeba wy-
ra&nie rozgranicza$ kody i pos!ugiwa$ si# nimi zgodnie z ich funkcj": angiel-
ski zyskuje status j#zyka funkcjonalnie pierwszego, a polski (ojczysty jako 
drugi) traci swoj" prymarno $. O wadze transmisji polsko ci na obczy&nie, 
zw!aszcza na antypodach, nikogo chyba przekonywa$ nie trzeba. 

                                                           

45 http://zycie.australink.pl/texty/CZY%20WARTO%20EMIGROWAC.html [do-

st#p: 22.11.2015]. 
46 Pomijamy tu jej jako $. Szerzej na ten temat mo%na przeczyta$ np. w: Lipi'ska 2015b. 
47 Poza polskim %ywio!em ulega on „zamro%eniu”, nie dotrzymuj"c kroku naturalnemu 

rozwojowi j#zyka zarówno w postaci standardowej, jak i w socjolektach.  
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Przypisani do Australii? 

Warto dobrze si# zastanowi$ nad decyzj" wyjazdu do Australii, g!ównie 
z powodu odleg!o ci i pór roku nieprzystaj"cych do naszych (kiedy tam s" 
wakacje, u nas jest zima, i na odwrót), co mocno zaburza kontakty rodzinne 
i towarzyskie, maj"ce w zamierzeniu odbywa$ si# regularnie („my do was na 
 wi#ta, wy do nas na wakacje”). W rezultacie albo czekaj" ich same zimy, al-
bo same lata, i to dopóki dzieci s" w wieku przedszkolnym, a rodzice (za-
zwyczaj mieszkaj"cy w Polsce) m!odzi i sprawni. Potem jest coraz trudniej48. 

Z!ym pomys!em jest opuszczenie Polski od razu na zawsze (zw!aszcza 
z rodzin") – cz#sto bez perspektyw powrotu, np. w przypadku sprzedanego 
mieszkania, porzucenia pracy, rozstania z partnerem. Najlepiej by!oby poje-
cha$ tam na d!u%szy rekonesans, aby krok po kroku na w!asnej skórze prze-
kona$ si# o blaskach i cieniach %ycia na antypodach. Wtedy istnieje mo%li-
wo $ rozwa%nego podj#cia w!a ciwej decyzji. Nie nale%y si# kierowa$ opi-
niami innych ludzi – nawet bliskich. S" tacy, którzy z !atwo ci" si# adaptuj", 
wi#c zakorzeni" si# wsz#dzie. S" za  tacy, którzy wr#cz usychaj" bez %ycio-
dajnej polsko ci. 

S"dz#, %e nie wszyscy nadaj" si# na zmian# sta!ego miejsca zamieszkania. 
(…) Wydaje mi si#, %e ogromn" rol# odgrywaj" tu determinanty %ycia 
codziennego: sytuacja materialna, mieszkaniowa, rodzinna, itp. Kiedy po 
raz pierwszy odwiedzi!em Australi#, poczu!em si# wr#cz torpedowany 
pytaniami o to, czy mi si# podoba, czy zostan# na zawsze itd. Przyznaj#, 
%e zaj#!o mi sporo czasu, %eby jednak oprze$ si# takiej mo%liwo ci. My-
 l#, %e w zachowaniu wielu emigrantów jest pod wiadome poszukiwanie 
potwierdzenia swojej w!asnej decyzji o emigracji, cho$by przez zach#ca-
nie innych do tego samego, czyli do emigracji. W moim przypadku, jak 
wida$, to nie zadzia!a!o49. 

Du%ym problemem staj" si# powroty do Polski dzieci (e/i)migrantów 
(tych, które z nimi wyjecha!y, oraz tam urodzonych). Wiele m!odych osób 
znajduje tu swoje miejsce, dobr" prac#, czuje si# Polakami i Europejczykami, 
                                                           

48 W ród osiedle'ców mówi si#, %e pierwszy termin powrotu up!ywa po 3–4 latach, drugi 

po 8–10. Potem ju% na dobre wrasta si# w sytuacj# (e/i)migracyjn" – nawet nielubian"; o wie-

le trudniej te% jest si# przystosowa$ do %ycia w Polsce. Tu przecie% nic nie stoi w miejscu, 

wszystko podlega zmianom – tak%e j#zyk i kultura. 
49 http://przeglad.australink.pl/artykuly/klopatowski.php [dost#p: 22.11.2015]. 
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a australijsko $ dzia!a na ich korzy $. Jednak cz# ciej zdarza si#, %e to rodzi-
ce my l" o powrocie, ale ich synowie i córki wrastaj" w nowy kraj, zak!adaj" 
rodziny, tam widz" swoj" przysz!o $. Rozdarcie towarzysz"ce takim sytua-
cjom jest trudne do opisania. Bolesne jest tak%e d!ugotrwa!e wahanie osób, 
które nie s" zadowolone z dokonanego wyboru, których oczekiwania nie 
spe!ni!y si#. 

Co osi"gn#!am? Nic, poza obni%on" samoocen". Co straci!am? Mam# 
i przyjació!, którzy s" „pod r#k"”. Wiar#, %e jeszcze kiedy  b#d# mog!a 
wróci$ do starych, dobrych czasów: pensji na pocz"tku miesi"ca i stano-
wiska zgodnego z wykszta!ceniem. Boj# si# powrotu, bo nikt niczego nie 
zrozumie. Oni my l", %e mam lepiej, a ja wiem, %e co najwy%ej inaczej 
i %e wszystko, co osi"gn#!am, by!o trudniejsze ni% w Polsce, op!acone 
!zami i nieprzespanymi, samotnymi nocami… Niby tak du%o tu mo%li-
wo ci, a czuj# si# jak w potrzasku50. 

Sporo migrantów chcia!oby egzystowa$ pó! na pó! – by$ troch# u siebie 
w Polsce, a troch# u siebie w innym kraju. W przypadku emigracji polsko-
-australijskiej jest to jednak przedsi#wzi#cie karko!omne. 

Trzeba wi#c pami#ta$, %e (e/i)migracja jest zamian" jednej jako ci %ycia na 
inn", nie zawsze lepsz", cho$ marz" o niej wszyscy wyje%d%aj"cy. Wa%ne jest, 
aby znale&$ swoje miejsce na ziemi51 i by$ z %ycia zadowolonym. W prze-
ciwnym przypadku ci nie si# na usta pytanie: „To po co przyjecha!e  (wyje%-
d%a!e )?”. Dlatego mi!o czyta si# w internecie takie wpisy: 

Emigracja w dzisiejszych czasach to ju% nie to, co kiedy . Nie trzeba pi-
sa$ listów i d!ugimi tygodniami czeka$ na odpowied&. Nie trzeba racjo-
nowa$ (kiedy  koszmarnie drogich) mi#dzynarodowych po!"cze' telefo-
nicznych. Nowe technologie sprawiaj", %e w kontakcie z rodzin" i znajo-
mymi mo%na by$ zawsze i wsz#dzie, przy minimalnym koszcie. Wi#c nie 
jest ta emigracja jako  specjalnie ci#%ka w kwestiach t#sknoty. Nie jest te% 
ci#%ka w kwestii poczucia przynale%no ci – Australia zbudowana jest 
w ko'cu na bazie spo!eczno ci pochodzenia europejskiego, wi#c szybko 
mo%na si# przystosowa$. A fakt, %e spo!ecze'stwo sk!ada si# w du%ej 

                                                           

50 http://www.wysokieobcasy.pl:80/wysokieobcasy/1,96856,17109562,Boje_sie_powrotu_

z_emigracji.html?disableRedirects=true) [dost#p: 2.12.2015]. Wypowied& ta nie dotyczy po-

bytu w Australii, lecz w Europie, ale wydaje si# trafna w odniesieniu do wielu osób, które 

znalaz!y si# na zakr#cie %ycia i bij" si# z my lami: wróci$ czy zosta$? 
51 Marek Tomalik nazywa to „przypisaniem do jakiej  krainy” (Tomalik 2011, 7). 
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cz# ci z emigrantów sprawia, %e ka%dy znajdzie tu troch# domu, cho$by 
w postaci polskiego sklepu, czy polskich znajomych. Dobrze mi w tej 
Australii. Min#!o 10 lat i mimo %e mam etat i kredyt, to nadal bardzo 
cz#sto czuj# si#, jakbym tu by!a na wakacjach. Nie wiem czy to zas!uga 
wyluzowanego spo!ecze'stwa, czy mo%e dobrej pogody przez wi#kszo $ 
roku. W ka%dym razie jest fajnie. Czy zostan# tu na zawsze? Mo%e tak, 
a mo%e nie. Kto wie, co mi do g!owy przyjdzie :)52 

Zawsze znalaz!yby si# powody, aby ponarzeka$, ale doprawdy jest co  fa-
scynuj"cego w Australii. Gdybym mia! teraz z r#k" na sercu powiedzie$, 
czy jest inne miejsce na Ziemi, gdzie mieszka!oby si# równie wygodnie, 
to mia!bym problem z odpowiedzi"53. 
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Ewa Lipi!ska: To keep one’s own and to adapt new values –  
on the cultural and linguistic consequences of emigration from Poland to Australia 

Leaving one’s homeland comes as a shock for an emigrant and his family. It is even more 

difficult when they decide to settle down in a country as far away from Poland as Australia is. 

Its exotic character, so different from European lifestyle conventions, can cause difficulties in 

adapting to the new culture and make the whole process last longer. Language and culture – 

the two elements closely connected with emigration are discussed in the article. On the one 

hand there is a need to preserve one’s own values, on the other, however at the same time, 

one must adapt to new values to avoid isolation. 

Keywords: emigration, adaptation, language and culture native/foreign 


