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Od redakcji

Od czterech lat, w rocznice katastrofy smoleńskiej, na Polskim Uniwersytecie 
na Obczyźnie w Londynie organizowane są międzynarodowe naukowe Kon-

ferencje Kwietniowe, dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodź-
stwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Dotychczasowe spotkania poświęcone były waż-
nym kwestiom dotyczącym uchodźstwa, a zwłaszcza szkolnictwa polskiego poza 
granicami Kraju od 1918 roku do czasów współczesnych.

Obecny – trzeci już – tom wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” w swej 
zasadniczej części jest monotematyczny, obejmuje bowiem problemy polskiej edu-
kacji poza Krajem na różnych kontynentach, o czym dyskutowali przybyli z całe-
go świata uczestnicy konferencji w latach 2012–2014. Publikujemy nadesłane nam 
teksty spośród 36 wygłoszonych referatów. Redakcja składa serdeczne podziękowa-
nia recenzentowi całego tomu – prof. dr. hab. Witoldowi Janowi Chmielewskiemu, 
który wnikliwie, krytycznie i społecznie poświęcił nam swój czas oraz nieocenio-
ną wiedzę.

Zawartość zgrupowana w dziale Artykuły i rozprawy podzielona została na trzy 
części. Poprzedzają je ogólne rozważania prof. Władysława T. Miodunki na temat 
losów oświaty polskiej w świecie w ostatnim ćwierćwieczu. Pierwsza z części, za-
tytułowana Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii 1939–2011, 
obejmuje refleksje pięciu autorów, którzy skupili uwagę na kształceniu inżynierów 
w Zjednoczonym Królestwie, problemach bilingwizmu dzieci i młodzieży polskich 
rodzin żyjących poza Krajem, sytuacji polskich szkół sobotnich w Wielkiej Bryta-
nii oraz roli prasy emigracyjnej w dyskusji nad szkolnictwem polskim na obczyź-
nie w latach 1939–1945.

Część druga pt. Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej 
składa się z czterech tekstów, poruszających zagadnienia wybranych kwestii szkol-
nictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z perspektywy 
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prasy emigracyjnej, szkolnictwa Polaków w RFN pod egidą Zjednoczenia Polskich 
Uchodźców w latach 1951–1959, globalizacji nauczania języka polskiego i perspek-
tyw edukacji polonistycznej na Ukrainie, a także uwarunkowań zewnętrznych re-
alizacji funkcji etnicznej w szkołach mniejszości narodowych na Litwie, na przy-
kładzie szkół polskojęzycznych.

Część trzecia – Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej 
i w Australii – jest najobszerniejsza ze zrozumiałych względów, dotyczy bowiem aż 
trzech kontynentów. Czytelnicy zostają w niej zapoznani z funkcjonowaniem Pol-
skiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku jako organizatora polskiego życia nauko-
wego na obczyźnie w latach 1942–1989, z wybranymi aspektami polskiego szkolnic-
twa wyższego w Ameryce Północnej na łamach polskich czasopism uchodźczych, 
z krzewieniem polskiej kultury i języka polskiego jako powszechnym ruchem rewi-
talizacji i rozwoju najstarszej wspólnoty polskiej społeczności wyspy Cape Breton 
w prowincji Nowa Szkocja w Kanadzie, z polską edukacją w obozie Santa Rosa w czasie 
II wojny światowej, z polskim szkolnictwem w Argentynie i wychowaniem religij-
nym w szkołach polskich, jak również z polską oświatą w Australii i Nowej Zelandii 
oraz transmisją polskości w Australii.

W Materiałach pomieszczone zostały artykuły profesorów PUNO: Eugeniusza 
S. Kruszewskiego z Kopenhagi, który udostępnił korespondencję Jana Karskiego z In-
stytutem Polsko-Skandynawskim oraz architekta Włodzimierza Bronic-Czerechow-
skiego, który zaprezentował swój projekt nowego modelu osiedla/aglomeracji miej- 
skiej – Habitat 21 (H21). Mamy także komunikat Jolanty Tatary o oświacie polskiej 
poza granicami Rzeczypospolitej – zawierający stan i perspektywy nauczania 
przedmiotów ojczystych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Jak przystało na czasopismo naukowe, zamieszczamy cztery recenzje ważnych pu- 
blikacji, afiliowanych przez PUNO, napisane przez redaktor naczelną. Krytycznej oce-
nie poddano następujące druki zwarte: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyź-
nie, pod red. Magdaleny Płotki, Joanny Pyłat i Artura Andrzejuka; Halina Taborska, 
Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939–1945 i pomniki jej poświę-
cone; Mirosław Matyja, Internowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwaj-
carii w latach 1940–1945 na podstawie V konwencji haskiej z 1907 roku; Mirosław 
Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu polityczne-
go na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej.

Tom wieńczą programy trzech kolejnych międzynarodowych konferencji na-
ukowych poświęconych szkolnictwu polskiemu poza granicami RP od roku 1918 
do 2014.

jolanta chwastyk-kowalczyk

redaktor naczelna

Od Redakcji
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Władysław t. Miodunka
Uniwersytet jagielloński

ZaSkakujące lOSy OśWiaty pOlSkiej 
W śWiecie W OStatniM ćWierćWiecZu

1. HiStOria SZkOlnictWa pOlOnijnegO 
W śWietle badań naukOWycH

W latach 80. i 90. XX wieku w ramach badań naukowych nad Polonią prowa-
dzono w Polsce prace badawcze z zakresu historii szkolnictwa polonijnego, 

które doprowadziły do poznania rozwoju i znaczenia polskiej edukacji poza granicami 
Kraju. Podsumowanie tych działań przyniósł tom Szkolnictwo polonijne na świecie. 
Zarys syntezy pod redakcją Albina Koprukowniaka1. Przedstawiono w nim historię 
szkolnictwa polonijnego w 14 krajach świata: w Australii, Belgii, Czechosłowacji, Da-
nii, we Francji, w Holandii, Kanadzie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Niem-
czech, Rumunii, USA i Wielkiej Brytanii.

We wprowadzeniu do tej publikacji Albin Koprukowniak tak ogólnie przedsta-
wia historię szkolnictwa polonijnego:

Śledząc kształtowanie się tego szkolnictwa od pierwszych szkół w Europie, organizowanych 
przez polskie wychodźstwo polityczne – w Anglii w 1854 czy we Francji (słynna szkoła „bati-
niolska” – 1842 r.), przez polską szkołę w Panna Maryja w Teksasie w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej (1854 r.), w Brazylii (1876 r.), w Australii (Polish Hill River w 1884 r.), czy też 
w Kanadzie (w Kitchener w 1894 r.), aż po dzień dzisiejszy – stwierdzamy, że ten „polonijny sys-
tem oświatowy” trwa. Jego rozwój, wzloty i upadki przenikały się wzajemnie z działalnością 

1 Szkolnictwo polskie na świecie. Zarys syntezy, red. A. Koprukowniak, Lublin, 1995.
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i trwaniem polskich parafii Kościoła rzymskokatolickiego czy Kościoła narodowego na obczyź-
nie. Ten łatwo dostrzegalny związek z większym lub mniejszym natężeniem daje się zauważyć 
też w dobie współczesnej. Jest to zarazem związek trojakiego rodzaju: merytoryczny, instytu-
cjonalny i personalny. Bez tych wzajemnych zależności trudno sobie wprost wyobrazić gene-
alogię polonijnego szkolnictwa i oświaty, jego rozwój i efekty2.

1.1. Patrząc na szkolnictwo polonijne na świecie z dzisiejszej perspektywy, chciał-
bym zwrócić uwagę na poniższe fakty.

1.1.1. Jego początki należy wiązać z polską emigracją w Europie, a konkretnie 
z Francją, gdzie po powstaniu listopadowym powstała Wielka Emigracja, mająca 
centrum w Paryżu, która doprowadziła w 1842 roku do uruchomienia na przed-
mieściach tego miasta pierwszej polskiej szkoły, przeniesionej później na wiele lat 
do dzielnicy Batignolles i dlatego nazywanej „batiniolską”. Placówka ta miała wyjąt-
kowo dobre zaplecze kadrowe w postaci wykształconych emigrantów, którzy mogli 
poświęcić się kształceniu polskiej młodzieży męskiej, co zapewniało jej – podkre-
ślane przez badaczy3 – sukcesy edukacyjne. W 1874 roku szkoła została przeniesio-
na na ulicę Lamandé 13/15, gdzie dziś znajduje się Szkoła Polska im. Adama Mic-
kiewicza, podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej w Warszawie.

1.1.2. Ta pierwsza polska szkoła emigracyjna została stworzona przez emigrację 
polityczną, co różni ją od innych placówek, zakładanych w drugiej połowie XIX wieku 
przez przedstawicieli emigracji ekonomicznej (zwanej też zarobkową) w obu Ame-
rykach: w Teksasie w osadzie Panna Maryja w 1854 roku i w Brazylii w miejscowości 
Orléans w 1876 roku. Emigrację zarobkową tworzyli zwykle polscy chłopi, osiedle-
ni w dużych miastach amerykańskich, gdzie stawali się robotnikami (wielko)przemy-
słowymi, albo w koloniach brazylijskich, gdzie po wykarczowaniu puszczy podzwrot-
nikowej jako camponeses poloneses uprawiali ziemię.

1.1.3. Jeśli szkoła stworzona przez przedstawicieli Wielkiej Emigracji mogła być 
– i była – w dużym stopniu niezależna od innych polskich instytucji na obczyźnie, 
to placówki tworzone dla dzieci emigracji zarobkowej musiały korzystać z pomocy 
innych polskich organizacji w danym kraju, jakimi były zwykle polskie parafie. Ich 
centrum stanowił ksiądz wykształcony w Polsce i dlatego posiadający orientację, 
jak edukacja etniczna powinna wyglądać. Kapłanom często pomagały polskie sio-
stry zakonne, umiejące czytać i pisać, a więc także mogące nauczać niepiśmienne 
polskie dzieci. Pierwsze placówki oświatowe tworzono przy parafiach, co oznacza, 

2 A. Koprukowniak, Wprowadzenie, w: Szkolnictwo polskie na świecie…, s. 8.
3 W. Śladkowski, Szkolnictwa polskiego nad Sekwaną wzloty i upadki, w: Szkolnictwo polskie na świe-

cie…, s. 150–157.

Władysław T . Miodunka



17

że korzystały z ich pomocy organizacyjnej: pomieszczeń, wyposażenia i kadr, wła-
śnie dlatego Koprukowniak mówi o merytorycznych, instytucjonalnych i personal-
nych powiązaniach obu instytucji4.

1.1.4. Pierwsza szkoła polska otwarta w Paryżu była męska, podczas gdy placów-
ki oświatowe emigracji zarobkowej od początku były bardziej demokratyczne w tym 
sensie, że koedukacyjne, bo przeznaczone dla chłopców i dziewcząt. Programy na-
uczania szkół polskich wzorowano na dokumentach instytucji edukacyjnych dzia-
łających na ziemiach polskich, ale także uzupełniano je o wiedzę na temat historii, ję-
zyka i kultury kraju osiedlenia Polonii, co miało lepiej przygotować dzieci do życia 
i pracy w danym państwie (wiemy na przykład, że w szkole w osadzie Panna Mary-
ja w Teksasie zajęcia z języka angielskiego prowadziła amerykańska wdowa, która 
także uczyła dziewczęta robótek ręcznych). Działacze placówek polonijnych dość szyb-
ko uświadamiali sobie konieczność przygotowywania specjalnych podręczników, 
w tym elementarzy (pierwszy Elementarz dla szkół polskich w Brazylii napisany 
przez Hieronima Durskiego, „ojca szkół polskich w Brazylii”, został wydany w Ku-
rytybie w 1893 roku i był dwujęzyczny – polsko-portugalski).

1.1.5. Pisząc o szkołach polonijnych, Albin Koprukowniak używa sformułowania 
polonijny system oświatowy, co jest nieścisłe z tego względu, że ani w danym kraju, 
ani w skali międzynarodowej nie można mówić o zorganizowanym odgórnie syste-
mie. Potrzeby edukacyjne zwykle rozwiązywano oddolnie przez społeczność danej 
kolonii lub parafii. Dopiero w wyniku rozwoju szkolnictwa powstawały organizacje 
o charakterze stanowym lub regionalnym, które trwają do dziś, na przykład w USA 
działają: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, Zwią-
zek Nauczycieli Polskich w Michigan – Detroit; Centrala Polskich Szkół Dokształ- 
cających w Ameryce – Nowy Jork, Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wy-
brzeża w Ameryce – Los Angeles, oraz funkcjonujące samodzielnie szkoły w innych 
stanach5. Pierwszą organizacją oświatową, która planowała organizowanie szkół pol-
skich „od góry” i starała się objąć swym działaniem także młodzież polonijną z innych 
krajów, była Polska Macierz Szkolna Zagranicą, powstała w Londynie w 1953 roku6.

1.1.6. Mówiąc o szkołach polonijnych poza Polską, musimy brać pod uwagę ich 
wzloty i upadki, związane zwykle z historią środowiska polonijnego w danej miejsco-
wości, z jego zaangażowaniem w istnienie i działalność placówki, wreszcie z odda-

4 A. Koprukowniak, Wprowadzenie…, s. 8.
5 Por. A. Bonusiak, Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984–2003. Ana-

liza funkcjonalno-instytucjonalna, Rzeszów, 2004, s. 78.
6 Por. T. Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii do 1939 r., w: Szkolnictwo polskie na świe-

cie…, s. 120–149.
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niem jej sprawom dyrekcji i nauczycieli. Wymienione czynniki można by nazwać 
wewnętrznymi z tego względu, że na historię instytucji oświatowych wpływały rów-
nież czynniki zewnętrzne, związane z polityką edukacyjną danego stanu lub kraju, 
powiązane z historią całego kontynentu czy nawet świata.

1.1.7. Dobrym przykładem zmiennych losów szkolnictwa polonijnego może być 
historia polskich szkół w Brazylii, które rozwijały się w poszczególnych koloniach 
trzech południowych stanów (Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul) od lat 70. 
XIX wieku mimo niesprzyjającej sytuacji kadrowej (braku wykształconych nauczy-
cieli czy sióstr przygotowanych do pracy w szkole). Czas świetności szkolnictwa 
polonijnego w tym Kraju to okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy szkoły 
wspierane przez parafie stały się prawdziwymi centrami kulturalnymi, kształcący-
mi dzieci i młodzież w języku polskim i portugalskim, ale też organizującymi życie 
kulturalne całej zbiorowości. W stanie Paraná powstały wtedy dwie szkoły średnie 
przygotowujące do studiów wyższych, dysponujące bursami dla młodzieży zamiej-
scowej. W południowych stanach Brazylii działało wówczas 349 polskich placówek, 
kształcących w językach polskim i portugalskim około 12 000 uczniów.

Powstałe w wyniku zamachu stanu Getúlia Vargasa w 1937 roku „Estado Novo” 
(‘Nowe Państwo’), obawiając się nacjonalizmu niemieckiego, japońskiego i wło-
skiego, prowadziło kampanię przeciw odrębności środowisk emigracyjnych w Bra-
zylii, a rząd wydał w 1938 dekrety o likwidacji szkół nauczających w język innym 
niż portugalski, działał przeciwko prasie obcojęzycznej i organizacjom etnicznym, 
a nawet rodzinom etnicznym wychowującym swe dzieci nie w duchu brazylijskim. 
W rezultacie zmasowanej akcji i dekretów szkoły etniczne (na przykład japońskie, 
niemieckie, polskie, ukraińskie, włoskie) przestały działać w końcu 1938 roku i już 
nigdy nie podjęły swej przerwanej działalności, gdyż władze postanowiły zastąpić 
je placówkami państwowymi.

Dopiero po niemal 50 latach – w 1986 roku – po upadku reżimu militarnego za-
częto organizować pierwsze kursy języka polskiego w szkołach gminnych nauczają-
cych grupy dzieci pochodzenia polskiego, ale napotkano na duże problemy kadro-
we. Starał się je rozwiązać Uniwersytet Federalny Stanu Paraná w Kurytybie, który 
w 1995 roku zorganizował studia podyplomowe dla brazylijskich nauczycieli znają-
cych polszczyznę (mówiących po polsku), ale nieumiejących pisać po polsku i nie-
posiadających uprawnień do nauczania języka, historii i kultury polskiej7. Dzięki temu 
w niektórych placówkach gminnych wprowadzono nadobowiązkową naukę języka 
polskiego dla zainteresowanych dzieci i członków ich rodzin.

7 Zob. W. T. Miodunka, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycz-
nej, seria „Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 5, Kraków, 2003.
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Uniwersytet Federalny Stanu Paraná w Kurytybie stał się później miejscem jesz-
cze jednego niezwykłego wydarzenia: 1 marca 2009 roku rozpoczęła w nim kształ-
cenie jedyna w Brazylii i w Ameryce Południowej polonistyka. Jej pracami kieruje 
prof. dr Marcelo Paiva de Souza, który zdobył doktorat na Uniwersytecie Jagielloń-
skim za pracę Teatr niepokoju. Studium porównawcze dramaturgii Stanisława Igna-
cego Witkiewicza i Oswalda de Andrade8.

1.2. Na specjalną uwagę zasługuje to, że Koprukowniak w swym wprowadzeniu 
do omawianego tomu zauważa dwie przeciwstawne tendencje. Pierwszą z nich są prze-
miany i stopniowe zanikanie szkół polskich w wielu skupiskach polonijnych na Za-
chodzie:

Tradycyjne szkoły polonijne, nawet w największych skupiskach, tracą gwałtownie na zna-
czeniu, a nawet rację bytu. Ich miejsce zajmują wszelkiego rodzaju kursy nauczania języka 
polskiego, szkółki sobotnie, które pozwalają na naukę języka polskiego i popularyzację polskiej 
kultury9.

Z drugiej strony, zauważa on proces odradzania się szkół polskich na wschód 
od Polski, zachodzący na terenach byłego Związku Radzieckiego:

Następuje gwałtowny renesans tego szkolnictwa na terenach wielkich skupisk polonijnych 
na Litwie, Białorusi, Ukrainie czy w dalekim Kazachstanie. Proces ten stanowi ogromną nadzie-
ję dla polskich mniejszości w wymienionych krajach, ale jednocześnie napotyka wiele trudno-
ści i przeciwności10.

Ta ogólna wizja szkolnictwa polonijnego na świecie na początku lat 90. wieku XX 
warta jest przypomnienia, żeby uświadomić sobie, jak niedawno, także w Wielkiej 
Brytanii, mówiono o postępującym procesie akulturacji polskiej emigracji wojen-
nej i powojennej, o odchodzeniu od języka polskiego – i w związku z tym o ko-
nieczności zamykania polskich szkół. Na te problemy wskazywano m.in. na konfe-
rencjach i warsztatach Polskiej Macierzy Szkolnej, w których miałem zaszczyt brać 
udział w latach 90.

2. OśWiata pOlOnijna na prOgu XXi Wieku

Dobrym punktem odniesienia do sytuacji z połowy lat 90. XX wieku jest tom 
prezentujący materiały z V Forum Oświaty Polonijnej, które odbywało się w Kra-

kowie w dniach 22–24 czerwca 2006 roku. Publikacja zatytułowana Oświata polonij-

8 M. P. de Souza, Teatr niepokoju. Studium porównawcze dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza i Oswalda de Andrade, seria „Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 4, 
Kraków, 2001.

9 A. Koprukowniak, Wprowadzenie, w: Szkolnictwo polskie na świecie…, 17.
10 Tamże, s. 21.
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na na początku XXI wieku. Stan i perspektywy. V Forum Oświaty Polonijnej, Kraków, 
22–24 czerwca 2006. Wybór materiałów konferencyjnych została wydana pod redak- 
cją Krystyny Gąsowskiej i Magdaleny Mazińskiej-Szumskiej przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” z Krakowa11. Znajdujemy w niej podsumowanie dyskusji i uchwał 
czterech Forów Oświaty Polonijnej (poczynając od I Forum zorganizowanego w Wil-
nie w 1997 roku) dokonane przez znanego specjalistę w zakresie szkolnictwo polo-
nijnego, prof. Jana Mazura z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
który stwierdza w nim, że wnioski formułowane na zakończenie Forów dotyczyły:

a) zwiększonego zaangażowania władz centralnych w rozwiązywanie problemów oświaty pol-
skiej za granicą; b) modeli kształcenia młodzieży; c) systemu dokształcania nauczycieli; d) opraco-
wania i dystrybucji pomocy dydaktycznych; e) działań promujących język polski i jego kulturę; 
f) utworzenia sprawnego systemu informacji oświatowej i stosownej bazy danych”12.

Autor analizuje działania podjęte w odniesieniu do każdego punktu, natomiast 
w odniesieniu do pierwszego z nich stwierdza, co następuje:

Z problemów wymagających zaangażowania władz centralnych żaden nie został zadowala-
jąco załatwiony do końca. Pozostają więc one nadal aktualne i ważne dla działalności oświaty 
polskojęzycznej za granicą13.

2.1. Zgadzając się z tą opinią, chcę ponadto zauważyć, że wnioski z poszczególnych 
Forów Oświaty Polonijnej są w dużym stopniu uniwersalne, to znaczy takie, które 
mają szansę być wnioskami aktualnymi na każdym zebraniu poświęconym oświacie 
polonijnej. Zawsze można i trzeba dyskutować o modelach kształcenia młodzieży, gdyż 
ulegają ciągłym przemianom, a także muszą stanowić średnią między modelami kształ-
cenia polskimi a zastanymi w kraju osiedlenia, gdyż to te drugie wyznaczają w istotnym 
stopniu punkty docelowe zmian. Zmieniające się metody kształcenia wymagają opra-
cowania nowych pomocy dydaktycznych i ich właściwej dystrybucji, by docierały 
wszędzie tam, gdzie powinny. Postępujące zjawisko globalizacji przypomina nam 
o tym, że potrzebujemy baz danych o istniejących placówkach szkolnych, ich histo-
rii, wielkości, programie i najważniejszych problemach, gdyż umożliwiają nam one 
wymianę informacji i doświadczeń nie tylko w ramach szkolnictwa istniejącego w da-
nym kraju osiedlenia, ale także między poszczególnymi państwami.

Dzielenie się tą wiedzą jest niezwykle ważne – wielokrotnie byłem świadkiem 
wspierania organizatorów szkół i nauczycieli z krajów o krótkich tradycjach naucza-

11 Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy. V Forum Oświaty Polonijnej, Kraków, 
22–24 czerwca 2006. Wybór materiałów konferencyjnych, red. K. Gąsowska, M. Mazińska-Szumska, 
Kraków, 2006.

12 J. Mazur, Oświata polonijna i polskojęzyczna za granicą w świetle dyskusji i uchwał kolejnych spotkań 
nauczycieli (Fora Oświaty Polonijnej I–IV), w: Oświata polonijna…, s. 26.

13 Tamże, s. 27.
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nia języka polskiego w szkołach polonijnych (na przykład z Norwegii czy Irlandii) 
przez doświadczonych nauczycieli i kompetentnych działaczy oświatowych z kraju 
o wielkich tradycjach nauczania w placówkach polonijnych (na przykład z USA i Wiel-
kiej Brytanii). Początkujący dyrektorzy i nauczyciele czuli się ośmieleni, ale i zachę-
ceni do działania przez swych bardziej doświadczonych kolegów.

2.2. Wreszcie bardzo ważna kwestia promocji mowy i kultury polskiej. Otóż każ-
dy język – nawet tzw. światowy – potrzebuje promocji, a cóż dopiero język polski, 
uważany zwykle za „mały”, „(bardzo) trudny”, „etniczny”, a nie „międzynarodowy” 
itd. Polszczyzna wymaga propagowania, tym bardziej że państwo polskie, pochło-
nięte rozwiązywaniem innych, pilniejszych problemów, przez wiele lat nie poświę-
cało sprawie promowania naszego języka i kultury odpowiedniej uwagi.

2.3. Omawiany tom jest ważny – V Forum Oświaty Polonijnej odbyło się już po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej, a jego uczestnicy dostrzegli masowe ruchy migra-
cyjne w UE, o czym świadczy wystosowany przez nich Apel w sprawie nowej Polo-
nii, w którym znajdujemy taki fragment:

Stoimy w obliczu największej w historii naszej Ojczyzny fali emigracyjnej, która wcale nie usta-
je, wręcz odwrotnie, nabiera dynamiki i rozszerza się, bowiem w Europie ciągle pojawiają się 
nowe możliwości pracy i szybszego dobrobytu. Uczestnicy V Forum Oświaty Polonijnej uwa-
żają, że w sprawach młodego pokolenia opuszczającego Polskę najważniejsze jest utrzy-
manie jego polskości; danie mu szansy na powrót do Polski; danie Polsce szansy na jego 
powrót. […] Apelujemy do MEN o tworzenie szkół z polskim językiem nauczania wszędzie 
tam, dokąd wyjechały tak licznie polskie dzieci i polska młodzież. Inni nas w tym nie wyrę-
czą. Apelujemy do wszystkich instytucji i organizacji współpracujących z Polonią o dofinan-
sowanie szeroko pojętej polskości w tych środowiskach i w takiej skali, abyśmy za kilkanaście 
lat nie musieli mówić o „straconym pokoleniu” [zaznaczenie autorów apelu]14.

Ten apel świadczy dobitnie o tym, że sprawy szkolnictwa polskiego i polonijne-
go poza granicami Kraju, uważane 10 lat wcześniej za ważne, ale odnoszące się do stale 
malejącej grupy uczniów, znowu nabrały znaczenia, stały się istotnym problemem 
społecznym dla tysięcy wyjeżdżających rodziców i ich dzieci, ale także dla całej spo-
łeczności polonijnej, która wie z własnego doświadczenia, że inni nas w tym nie wy-
ręczą, a na podstawie własnych obserwacji żywi obawy, że za kilkanaście lat będzie-
my musieli mówić o straconym pokoleniu15.

2.4. W cytowanej publikacji warto zwrócić uwagę na następujące prace: Polityka UE 
w zakresie nauczania języków obcych Magdaleny Mazińskiej-Szumskiej i Szkolnic-

14 Apel wygłoszono 24 czerwca 2006 r., a następnie opublikowano: Apel w sprawie nowej Polonii, w: Oświa-
ta polonijna…, s. 337–338.

15 Tamże.
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two polskie w Wielkiej Brytanii po wstąpieniu Polski do UE16 Ireny Grocholewskiej17, 
oraz na liczbę Polaków mieszkających w krajach UE, która – według „Rzeczpospo-
litej” – wynosiła 1 370 000 osób (w tym w samej Wielkiej Brytanii ponad 250 00018), 
stan na 2006 rok.

3. nOWe rOZWiąZania inStytucjOnalne 
– OśrOdek rOZWOju pOlSkiej edukacji Za granicą

W 2006 roku prof. Jan Mazur domagał się stworzenia „stosownej bazy danych” 
na temat szkolnictwa i oświaty polonijnej w świecie. Otóż działający od stycz-

nia 2011 roku Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na swych 
stronach internetowych dysponuje informacjami, z których wynika, że do bazy Polska 
Szkoła ORPEG zgłosiło w 2012 roku swe dane 405 szkół z 45 państw, ułożonych al-
fabetycznie od Argentyny do Włoch. Jeśli przeanalizujemy ten materiał, zobaczymy, że 
najwięcej polskich placówek funkcjonowało w następujących 10 krajach: w Wiel-
kiej Brytanii – 88, Niemczech – 50, USA – 44, na Ukrainie – 31, w Czechach – 19, 
we Francji – 15, w Irlandii – 14, Kanadzie – 13, Rosji – 13 i Szwecji – 10.

Warto zwrócić uwagę, że dane ORPEG pokazują różne zjawiska zachodzące w pol-
skiej edukacji poza granicami: z jednej strony, niezwykłe ożywienie polskich szkół 
w Wielkiej Brytanii w związku z emigracją z przełomu wieków i migracjami mło-
dych Polaków już po wejściu Polski do UE w roku 2004, a z drugiej, powstawanie 
nowych polskich placówek w krajach takich jak Irlandia, gdzie dotychczas ich nie 
było, a gdzie okazały się niezbędne dla dzieci polskich migrantów.

Na jeszcze inne zjawisko wskazuje funkcjonowanie polskich instytucji oświato-
wych na Ukrainie, które świadczą o powrocie do polskości, w tym do języka polskie- 
go, osób, które dotąd nie pielęgnowały pamięci o swoim pochodzeniu, a zaczęły je war-
tościować najpierw pozytywnie, a potem bardzo pozytywnie, widząc nie tylko eko-
nomiczne sukcesy Polski, ale także jej rosnące znaczenie w Unii Europejskiej.

Nie ulega wątpliwości, że dane ORPEG nie są kompletne w tym sensie, że nie 
wszystkie szkoły rejestrują się w bazie tej organizacji, gdyż zapewne – z różnych 
zresztą powodów – nie korzystają z materiałów oferowanych przez ORPEG. Pod-
kreślam to z tego względu, że trudno byłoby przyjąć za wiarygodne dane mówiące 

16 M. Mazińska-Szumska, Polityka Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków obcych, w: Oświata po-
lonijna…, s. 73–83.

17 I. Grocholewska, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
w: Oświata polonijna…, s. 159–164.

18 E. Mach, W którą stronę do domu? Czyli kilka pytań o edukację polskich dzieci za granicą, w: Oświata 
polonijna…, s. 289–290.
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o tym, że w Wielkiej Brytanii szkół jest więcej niż w USA, jak to poniekąd wynika 
z informacji zawartych w bazie ORPEG z 2012 roku, biorąc pod uwagę wielkość obu 
państw i liczbę osób należących do Polonii w każdym z nich. Zresztą przeczą temu 
także informacje znajdujące się w innych pracach, na przykład Andrzej Bonusiak, 
pisząc o przemianach polskiej edukacji w USA, podaje za Komisją Oświatową Kon-
gresu Polonii Amerykańskiej, że liczba placówek wzrosła z 64 w 1985 roku do 154 
w 2003 roku, czyli o ponad 140%19.

3.1. Nie ulega natomiast wątpliwości, że powstanie ORPEG oznacza stworzenie no-
wej jakości w polityce edukacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do Polonii 
i Polaków w różnych krajach świata – to pierwsza jednostka specjalizująca się w po-
mocy i rozwoju polskiej edukacji za granicą. Można spodziewać się, że to wsparcie 
będzie miało szeroki zakres, gdyż powinno obejmować programy nauczania dla po-
szczególnych przedmiotów w szkołach podstawowych i średnich, poradniki meto-
dyczne dla nauczycieli, materiały dydaktyczne, dostępne na platformie edukacyjnej 
itd. Zatem w założeniu ORPEG ma być nowoczesną organizacją, służącą pomocą 
nauczycielom i uczniom zainteresowanym językiem, kulturą, społeczeństwem i hi-
storią Polski we wszystkich krajach świata. Oczywiście, jak zawsze założenia muszą 
zostać zrealizowane, a ich wykonanie zależy od wizji edukacyjnej i sprawności dy-
rekcji ORPEG, pracowników i współpracowników tej instytucji, a także od nauczy-
cieli i uczniów szkół polskich w świecie, bo to do nich należy odbiór i akceptacja 
przygotowywanych pomocy, chęć ich dalszego rozwijania, uzupełniania i doskona- 
lenia. Bez odpowiedzi na ofertę ORPEG nie można się spodziewać jej rozwijania i do-
skonalenia.

4. jęZykOZnaWcZe badania 
prOceSu OpanOWyWania pOlSZcZyZny 
prZeZ dWujęZycZne dZieci pOlOnijne

Wśród wypowiedzi osób związanych ze szkolnictwem polonijnym (działaczy, 
dyrektorów szkół i organizacji, nauczycieli) przez dłuższy czas brakowało ję-

zykoznawczej analizy procesu przyswajania i uczenia się języka polskiego przez dzie-
ci polskie i polonijne, zamieszkałe za granicą. Analizy istotnej, gdyż pokazującej, 
co ci młodzi ludzie przyswajają sobie w domu, a czego powinna nauczyć ich szkoła. 
Analizy nowatorskiej, gdyż ukazującej funkcjonowanie naszej mowy obok mowy 
kraju osiedlenia, która zyskuje coraz bardziej na znaczeniu jako język edukacji obo-
wiązkowej w danym kraju i kariery zawodowej młodego człowieka w przyszłym 
życiu.

19 A. Bonusiak, Szkolnictwo polskie…, s. 105.
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Taką pracą jest monografia Romana Laskowskiego Język w zagrożeniu. Przyswa-
janie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu20. Dwujęzycz-
nym dzieciom polskim w Szwecji, ich polszczyźnie oraz procesowi jej przyswajania 
autor poświęcił kilkanaście artykułów (niektóre opublikowane wcześniej po pol-
sku, inne po angielsku), natomiast podsumowanie badań zawarł we wspomnia-
nej publikacji. Monografia składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana Dzie-
ci polskie w Szwecji21, przynosi charakterystykę socjolingwistyczną badanej grupy 
333 dzieci w wieku od pięciu do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców po-
chodzi z Polski. Badani urodzili się w Polsce (i zamieszkują Szwecję co najmniej 
od pięciu lat) lub w Szwecji. Za istotną nowość należy uznać objęcie badaniami 
dzieci z rodzin mieszanych, gdyż tendencja do zawierania małżeństw mieszanych, 
uwzględniona tu po raz pierwszy, wyraźnie nasiliła się w późniejszych latach, co 
widać na przykładzie polskiej migracji po 2004 roku do Wielkiej Brytanii.

Część druga nosi tytuł Język idiolektów polskich dzieci w Szwecji. Zarys problema-
tyki22 i stanowi ogólną charakterystykę polszczyzny dwujęzycznych polskich dzie-
ci w zakresie fonologii, fleksji, składni i słownictwa. Wreszcie część trzecia została 
poświęcona Kategorii przypadka23, a więc najpierw ogólnej analizie systemu przy-
padkowego w polskich idiolektach młodych ludzi w Szwecji, potem zaś stopniowi 
przyswojenia poszczególnych przypadków.

4.1. W zakończeniu książki Roman Laskowski stwierdza otwarcie, że pisząc o „ję-
zyku w zagrożeniu”, miał świadomość, iż porusza niezwykle ważny i aktualny pro-
blem społeczny. Świadczy o tym ostatni akapit jego monografii:

Niezależnie od kraju osiedlenia rodziców ich dzieci stają przed tymi samymi problemami: 
dostosowanie się do życia w dwu różnych otoczeniach kulturowych, konieczność nauczenia się 
życia w dwu różnych językach. Problem ten dotyczy już teraz co najmniej dziesiątek tysięcy 
polskich dzieci, a będzie w najbliższych latach narastał niemal lawinowo. Mówi się o blisko 
dwu milionach Polaków, głównie ludzi młodych, którzy w ciągu ostatnich lat znaleźli zatrud-
nienie w krajach Unii Europejskiej. […] Ilu rodziców powróci do kraju, ilu zaś zdecyduje się 
na pozostanie w Irlandii, Francji czy w Niemczech? Dziesiątki tysięcy dzisiejszych „eurosie-
rot” staną się zapewne niebawem częścią polskiej diaspory. Tym dzieciom i ich rodzicom trze-
ba stworzyć warunki sprzyjające zachowaniu języka polskiego, zachęcić do podtrzymywania 
związków z ojczyzną i kulturą24.

20 R. Laskowski, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego biling-
wizmu, Kraków, 2009.

21 Tenże, Dzieci polskie w Szwecji, w: tenże, Język w zagrożeniu…, s. 15–82.
22 Tenże, Język idiolektów polskich dzieci w Szwecji. Zarys problematyki, w: tenże, Język w zagrożeniu…, 

s. 83–132.
23 Tenże, Kategoria przypadka, w: tenże, Język w zagrożeniu…, s. 133–222.
24 Tenże, Kilka uwag końcowych, w: tenże, Język w zagrożeniu…, s. 226.
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Pisząc te słowa, wybitny językoznawca nie tylko sygnalizował ważny problem spo-
łeczny, dotyczący dziesiątek tysięcy osób, ale też wzywał do stworzenia dzieciom i ich 
rodzicom warunków do zachowania polszczyzny w drugim pokoleniu i w pokole-
niach następnych. Apelował o odpowiednią akcję edukacyjną skierowaną do mło-
dzieży, ale także do rodziców, podkreślając, jak wielki właśnie oni mają wpływ na za-
chowanie języka etnicznego.

Roman Laskowski nie ograniczał się tylko do próśb i sugestii, ale podjął dzia-
łania mające na celu stworzenie przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 
grupy specjalistów, zajmujących się problemami społecznymi, psychicznymi, kul-
turowymi i językowymi młodzieży polonijnej, grupy widzianej przez niego jako 
zorganizowane lobby na rzecz podjęcia działań zmierzających do zachowania pol-
szczyzny w kręgu migrantów europejskich i ich dzieci. Jako jej lider był autorem 
pism kierowanych do władz odpowiednich resortów i Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, postulujących konkretne działania. W lutym 2014 roku należał do grupy ini-
cjatywnej, złożonej z działaczy polonijnych i językoznawców, która powołała w Edyn- 
burgu (Szkocja) Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą (Associa-
tion for the Promotion of Polish Language Abroad). W lipcu 2014 roku przy współ-
udziale międzynarodowej organizacji Bilingualism Matters Stowarzyszenie to roz-
poczęło kampanię na rzecz dwujęzyczności pod hasłem „Podaruj dziecku swój język 
ojczysty”.

4.2. W ostatnich dniach roku 2014 Wydawnictwo Naukowe Peter Lang wydało an-
gielskie tłumaczenie monografii Laskowskiego pod tytułem Language Maintenance 
– Language Attrition. The Case of Polish Children in Sweden25. Uczony do ostatnich chwil 
życia (zmarł 21 czerwca 2014 roku) pracował nad tekstem tego wydania, przygoto-
wując uzupełnienia i poprawki. Informuje o nich Anna Czelakowska, która książ-
kę zredagowała i poprzedziła swoimi uwagami. Istotną nowością, ważną z punktu 
widzenia niepolskiego odbiorcy, jest wprowadzenie do pierwszej części nowego 
rozdziału The Polish diaspora in a multicultural Europe (Diaspora polska w wielo-
kulturowej Europie)26. Zwięźle przedstawiwszy historię emigracji z ziem polskich, 
autor skoncentrował się na najnowszych migracjach z przełomu XX i XXI wie-
ku, pokazując imigrantów z Polski na tle przybyszów z innych krajów słowiańskich. 
I tak na przykład w okresie przedakcesyjnym w tzw. starych krajach UE przebywa-
ło 3 800 000 imigrantów z krajów słowiańskich, z czego największą grupę stanowili 
Polacy. Liczyła ona w tym okresie 1 297 647 osób, w większości (64,7%) ludzi mło-

25 R. Laskowski, Language Maintenance – Language Attrition. The Case of Polish Children in Sweden, 
transl. Ł. Wiraszaka, ed. A. Czelakowska, Frankfurt am Main, 2014.

26 Tenże, The Polish diaspora in a multicultural Europe, w: tenże, Language Maintenance…, s. 21–28.
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dych, bo w wieku od 15 do 34 lat27. W dalszej części tego rozdziału została przedsta-
wiona liczebność polskiej diaspory w krajach UE oraz w USA i Kanadzie. Z tabeli 
dowiadujemy się, że na przykład w Wielkiej Brytanii grupa polskich migrantów li-
czy 950 000 osób, w tym większość (81%) to osoby młode – w wieku od 18 do 34 lat28 
(stan na 2009 rok).

Wprowadzone w wydaniu angielskojęzycznym zmiany obejmują modyfikacje ko-
mentarzy opisywanych zjawisk językowych, uwzględniają najnowszą literaturę od-
noszącą się do zjawiska bilingwizmu, opublikowaną w Polsce i za granicą, w tym trzy 
artykuły autorstwa Laskowskiego, m.in. jego ważny tekst Język a tożsamość etniczna. 
Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielo-
kulturowości29, oraz zmianę zakończenia części trzeciej, w którym autor podkreślił 
rolę czynników semantycznych decydujących o przyswojeniu przypadków30. Prze-
ciwstawił się w ten sposób poglądom o roli czynników syntaktycznych w akwizycji 
przypadków, przeważających w dotychczasowej literaturze naukowej.

Publikację książki Language Maintenance – Language Attrition. The Case of Po-
lish Children in Sweden Romana Laskowskiego trzeba uznać za ważne wydarze-
nie naukowe z tego względu, że dzieci migrantów polskich stają się w wielu kra-
jach europejskich grupą bardzo liczną i zwracającą uwagę nie tylko nauczycieli, 
ale także specjalistów w zakresie edukacji w różnych krajach UE. Świadczą o tym 
publikowane za granicą prace na temat adaptacji językowej i kulturowej polskich 
dzieci, których część została uwzględniona w monografii Laskowskiego. W tej sy-
tuacji angielskojęzyczne wydanie pracy stanowi niezwykle potrzebny i istotny głos 
polskiej lingwistyki na temat tego aktualnego problemu językowego, kulturowego 
i edukacyjnego.

5. Sytuacja OśWiaty pOlOnijnej 
prZed rOkieM 2015

Dotychczasowe rozważania, odnoszące się geograficznie tylko do kilku wybra-
nych krajów, a tematycznie do kilku zaledwie zagadnień, pozwalają nam uza-

sadnić sformułowanie na temat niezwykłości losów polskiej oświaty w świecie. Otóż 
możemy mówić w ten sposób z wielu powodów, spośród których wymienię naj-
ważniejsze:

27 Tamże, s. 22.
28 Tamże, s. 24.
29 Tenże, Język a tożsamość etniczna. Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory 

w warunkach wielokulturowości, „LingVaria”, 2013, VIII, nr 2, s. 79–83.
30 Tenże, Concluding remarks, w: tenże, Language Maintenance…, s. 225–228.
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 ■ zamiast przewidywanego w latach 90. schyłku szkolnictwa polonijnego na zacho-
dzie Europy mamy obecnie do czynienia z jego znacznym i nieprzewidywanym 
wcześniej rozwojem ilościowym, a także jakościowym;

 ■ rozwój dotyczy nie tylko krajów posiadających długie tradycje w zakresie szkol-
nictwa polonijnego, jak na przykład Wielka Brytania, ale także krajów bez takich 
tradycji, jak choćby Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia czy Portugalia31;

 ■ w krajach na wschód od Polski (w dawnym ZSRR) dochodzi do odradzania się pol-
skości, w tym szkolnictwa polskiego; każdy z krajów trzeba jednak opisywać od-
dzielnie, gdyż różnią się one tradycjami i warunkami rozwijania polskiej oświaty32;

 ■ w krajach na wschód od Polski docenia się znajomość polszczyzny jako ważnego 
języka europejskiego, szóstego pod względem liczby użytkowników w Unii Euro-
pejskiej, umożliwiającego dostęp do systemu edukacji europejskiej i do europej-
skiego rynku pracy;

 ■ losy dzieci i młodzieży polskiej za granicą oraz problemy szkolnictwa polonijne-
go i polskiego poza Polską budzą zainteresowanie nie tylko historyków edukacji, 
jak dawniej, ale także specjalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej, ję-
zykoznawców (w tym badaczy bilingwizmu i wielojęzyczności), socjologów, psy- 
chologów, pedagogów, logopedów, kulturoznawców; w niniejszym opracowaniu 
omówiono krótko dwie wersje monografii Romana Laskowskiego, ale takich – god-
nych uwagi – działań jest więcej, jak choćby „Polskie szkoły sobotnie w Wielkiej 
Brytanii” – projekt badawczy zrealizowany na zlecenie MSZ przez zespół pod kie-
rownictwem Doroty Praszałowicz w 2012 roku, opracowanie dostępne w Internecie;

 ■ wzrasta świadomość potrzeby uczenia dzieci i młodzieży w UE w dwóch i więcej 
językach (zjawiska bilingwizmu i wielojęzyczności33), choć na pewno nie jest ona 
wystarczająca; świadczą o tym dane, że szkoły polskie w Wielkiej Brytanii przyj-
mują tylko około 30% dzieci i młodzieży polskiej, podczas gdy około 70% pozo-
staje nieobjętych polską edukacją.

5.1. Szkolnictwo polonijne potrzebuje nie tyle słów w postaci uchwał, rezolucji i apeli, 
ile działania i pracy, a tak naprawdę – pracy u podstaw. W obecnej sytuacji wzmożo-
nych migracji młodej generacji Polaków wymaga przede wszystkim współpracy za-

31 Por. np. A. Rabiej, Irlandia po polsku – język polski za Zielonej Wyspie, w: Oświata polonijna…, 
s. 149–158.

32 Por. np. J. Sierkowa, Szkolnictwo polskie na Ukrainie, w: Oświata polonijna…, s. 87–92; A. Orechwo, 
Oświata polska na Białorusi na tle zmian społeczno-politycznych w latach 2002–2006, w: Oświata po-
lonijna…, s. 93–102.

33 Zob. W. T. Miodunka, Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie, 
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 2010, z. LXVI, s. 51–71; tenże, Dwujęzyczność 
polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań, „LingVaria”, 2014, IX, nr 1, 
s. 199–226.

ZASKAKUjąCE LOSY OśWIATY POLSKIEj…



28

angażowanych i kompetentnych osób z krajów osiedlenia Polonii i z Polski. Poza grani-
cami naszego Kraju znajduje się wiele tysięcy ludzi młodych, w większości dobrze 
wykształconych, pragnących przekazać dzieciom swój język ojczysty, a równocze-
śnie zaangażować się w rozwój szkolnictwa polskiego. Z drugiej strony, mamy w Polsce 
coraz więcej dobrze wykształconych specjalistów w zakresie nauczania polszczyzny 
jako języka drugiego, odziedziczonego, obcego, skłonnych podjąć pracę w szkołach 
polskich i polonijnych poza granicami. Jednym słowem – dysponujemy po obu stro-
nach kapitałem ludzkim, który stanowią:
 ■ młodzi wykształceni ludzie w krajach osiedlenia migracji polskiej, angażujący się 
w sprawy szkolnictwa polonijnego ze względu na swoje dzieci i dzieci innych Po-
laków znajdujące się w tej samej sytuacji;

 ■ grupa doświadczonych działaczy polonijnych, znających dobrze system edukacji 
kraju osiedlenia, ale widzących nowe potrzeby i pragnących na nie reagować po no-
wemu; dobrym przykładem mogą być działacze Polskiej Macierzy Szkolnej w Wiel-
kiej Brytanii;

 ■ grupa polskich specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego, 
odziedziczonego i obcego, autorów wielu podręczników metodycznych i szkolnych 
(dobrym przykładem mogą być książki z serii „Język Polski jako Obcy” oraz „Me-
todyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego” krakowskiego wydawnictwa Uni- 
versitas lub serii „Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka” wydawnictwa Księgarnia 
Akademicka w Krakowie);

 ■ grupa specjalistów znających europejskie standardy nauczania i testowania języ-
ków obcych i drugich, pracujących razem z badaczami europejskimi w organiza-
cjach takich jak Association of Language Testers in Europe (ALTE);

 ■ absolwenci studiów podyplomowych i magisterskich w zakresie nauczania języka 
polskiego jako drugiego i obcego, gotowi do pracy za granicą34.

Byłoby wskazane, aby przedstawiciele wszystkich wymienionych grup, tzn. na przy-
kład reprezentanci emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii i środowiska glottodydak-
tyki polonistycznej w Kraju, współpracowali ze sobą, chociażby organizując studia 
podyplomowe w zakresie nauczania języka i kultury polskiej jako drugich. Owoc-
nym przykładem takiej kooperacji były studia podyplomowe organizowane w la-
tach 2011–2014 w Londynie przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) i Ka-
tedrę Języka Polskiego jako Obcego UJ.

34 Por. P. E. Gębal, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glot-
todydaktyki porównawczej, Kraków, 2013, s. 223–274.
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Summary

The purpose of the article is to present the Polish educational system outside Poland in 
the years 1990–2015 on the basis of selected significant works.

In his book Szkolnictwo polonijne w świecie. Zarys syntezy (1995), Albin Koprukowniak 
foresaw the decline of Polish schooling in Western Europe, in the US and in Australia, and 
the revival of Polish schooling in the countries of the former USSR.

The next volume to be discussed is a collection of papers from the Fifth Polonia Educational 
Forum: Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy (2006). The participants 
of the Forum launched an appeal concerning the education of New Polonia’s children in 
countries of the European Union, calling for the establishment of Polish schools needed to 
preserve the national identity of young people leaving Poland. Since Poland joined the EU, 
there has been rapid development of Polish schooling both in the UK and in Ireland, Ice-
land, Portugal and Spain, where there was no previous tradition of Polish education.

Finally, the author presents the establishment of The Centre for the Development of Pol-
ish Education Abroad (ORPEG) in Warsaw in 2010, and discusses the book by Roman 
Laskowski Language Maintenance – Language Attrition: The case of Polish Children in Swe-
den (2014).
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Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

kSZtałcenie pOlSkicH inżynieróW 
W Wielkiej brytanii 

W prZeSZłOści i Obecnie

1. WStęp

W niniejszym opracowaniu omówiono niełatwy proces rozwoju polskiego wyż-
szego szkolnictwa technicznego w Wielkiej Brytanii w czterech okresach:

1. 1940–1953 – lata wojny i powojenny czas pobytu Polaków w Wielkiej Bryta-
nii, kończący się zamknięciem Polish University College (PUC, Polska Poli-
technika).

2. 1954–1963 – rozpoczyna się włączeniem Rady Akademickich Szkół Technicz-
nych (RAST), prowadzącej dotychczas studia i kursy politechniczne w języku 
polskim na uniwersytetach brytyjskich, do Polskiego Uniwersytetu na Obczyź-
nie (PUNO), działającego w Wielkiej Brytanii od 1953 roku.

3. 1963–1988 – kolejny etap rozpoczyna pozbawienie PUNO prawa nadawania dy-
plomów uniwersyteckich w wyniku ustawy parlamentu brytyjskiego (Education 
Reform Act).

4. od 1989 do chwili obecnej – trzeba zwrócić szczególną uwagę na rok 2004 (przy-
stąpienie Polski do Unii Europejskiej), kiedy do Wielkiej Brytanii przybyło oko-
ło miliona w większości młodych Polaków, którzy stanowią stosunkowo dużą 
grupę docelową potencjalnych kandydatów do studiowania w polskich instytu-
cjach akademickich.
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2. krótki ryS HiStOrycZny 
kSZtałcenia pOlSkicH inżynieróW

Warto zaznaczyć, że celem zasadniczym rządu polskiego po przybyciu w 1940 ro- 
ku do Wielkiej Brytanii w zakresie szkolnictwa wyższego było tworzenie 

polskich uczelni wyższych oraz kształcenie zawodowe lekarzy, architektów i inży-
nierów – potrzebnych do odbudowy zdewastowanego wojną Kraju.

W tym okresie polskie władze spotkały się z przychylnością rządu brytyjskiego, 
jeśli chodzi o rozwijanie w Wielkiej Brytanii polskiego szkolnictwa wyższego: w więk-
szości dla polskich żołnierzy, według programów polskich uczelni lub równolegle 
według programów angielskich.

Znacząca zmiana nastawienia Brytyjczyków do tej działalności nastąpiła po cof-
nięciu uznania rządu RP na uchodźstwie w lipcu 1945 roku. Uniwersytety opiekuń-
cze zerwały umowy zawarte z Polakami w okresie wojny. Zaczęto wymagać od Po-
laków studiowania według programów lokalnych uczelni. W okresie przejściowym 
w latach 1944–1947 istniała możliwość kontynuowania studiów na Polskiej Poli-
technice RAST-u w Londynie (wydawano dyplomy polskie), a następnie po prze-
jęciu jej w 1947 roku i utworzeniu Polish University College (potocznie skrótowo 
zwanym PUC) z kierownictwem brytyjskim, niemającym prawa wydawania polskich 
dyplomów, a który rozwiązano w roku 1953.

W obliczu tej trudnej sytuacji polskie organizacje społeczne – Stowarzyszenie Tech-
ników Polskich (STP) oraz Polish University College Association Limited (PUCAL) 
– postanowiły wykorzystać istnienie RAST-u powołanego dekretem prezydenta RP 
w 1944 roku i kontynuować przez następne sześć lat przeprowadzanie egzaminów 
na polski tytuł zawodowy inżyniera w różnych specjalnościach. Prowadzenie akade- 
mickich kursów politechnicznych dziennych i wykładów nie było możliwe ze wzglę-
du na brak infrastruktury (np. laboratoriów), którą przejął PUC, oraz funduszy1.

W 1963 roku RAST wszedł w skład Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, two-
rząc Wydział Nauk Technicznych. Zaistniała możliwość nadawania stopnia doktora 
nauk technicznych oraz prowadzenia przewodów habilitacyjnych. Należy zazna-
czyć, że szczególnie w połowie lat 80. Wydział Nauk Technicznych przeżywał oży-
wienie, podobnie jak pozostałe wydziały uniwersytetu, co wiązało się z przyjazdem 
do Wielkiej Brytanii znacznej liczby osób, które przerwały swoje studia w Kraju 
i kończyły je na PUNO. Ten stan trwał do 1988 roku, kiedy decyzją władz bry-
tyjskich pozbawiono dotychczasową uczelnię prawa nadawania tytułów uniwersy-
teckich, pozwolono jedynie na dokończenie studiów osobom, które rozpoczęły je 
przed 11 maja 1988 roku.

1 Tak uważa S. Portalski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Lon-
dyn, 1995, s. 282–307.
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Podejmowane po roku 1989 i później próby uznania PUNO jako polskiej uczelni 
wyższej za granicą kończyły się niepowodzeniem. Jedynym pocieszeniem dla dotych-
czasowych absolwentów była ustawa sejmowa z roku 1997 uznająca dyplomy i stop-
nie naukowe nadane przez PUNO w okresie od 1 września 1952 do 22 grudnia 
1990 roku za równorzędne z krajowymi.

2 .1 . Kursy zawodowe

2 .1 .1 . Kursy zawodowe 
prowadzone przez STP w latach 1952–1959

Pierwsze poważne kursy dokształcające Stowarzyszenie prowadziło, szkoląc zde-
mobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na tzw. długoterminowych 

kursach technicznych w latach 1952–1959:
 ■ rocznych – ukończyło je 588 osób;
 ■ dwuletnich – 137 osób;
 ■ trzyletnich – 18 osób.

Razem przeszkolono 743 osoby w Londynie i w filii STP w Manchesterze.
Liczba godzin wykładów i ćwiczeń prowadzonych w ramach kursów zależała 

od poziomów i wynosiła od 170 do 360 godzin. Kształcono z zakresu maszynoznaw-
stwa, inżynierii budowlanej, a nawet matematyki2.

2 .1 .2 . Kursy zawodowe 
uruchomione po 1989 roku w PUNO i STP

2 .1 .2 .1 . Lata 90 . – PUNO

Kursy zawodowe stały się praktyczną formą dokształcania polskiej inżynieryj- 
nej kadry technicznej wobec braku kandydatów na studia na Wydziale Nauk Tech-

nicznych z powodu nieposiadania przez uczelnię uprawnień do prowadzenia stu-
diów dziennych i podyplomowych. W latach 90., a także w nowym stuleciu posta-
nowiono organizować różnorodne kursy o zróżnicowanym czasie trwania – m.in. 
20 kursów dwudniowych z zakresu użytkowania komputerów – gdy te urządzenia 
zyskiwały popularność tak w pracy, jak i w domach.

2 .1 .2 .2 . Rok 2004 i później – PUNO i STP

W związku z masowym przybywaniem młodych Polaków do Wielkiej Brytanii, 
szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – na apel byłego pre-

zydenta RP na wychodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego skierowany w 2003 roku 
do STP – Stowarzyszenie zaprosiło kilka dużych organizacji polonijnych, w tym 
PUNO, i postanowiono (w wyniku konsultacji na dwóch forach polonijnych z bry-
tyjskim przemysłem i m.in. z burmistrzami Londynu – byłym i nowo wybranym 

2 S. Portalski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich…, s. 87–89.
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w 2006 roku – utworzyć Centrum Adaptacji Zawodowej (projekt nazwano „Inicja-
tywą Londyńską”) dla polskich inżynierów przybywających do Wielkiej Brytanii. 
Kompleksowa koncepcja kolidowała z projektem rządowym „Powroty”, dlatego au-
torzy inicjatywy nie uzyskali pomocy finansowej od polskiego rządu3.

Zadecydowano zająć się praktycznymi zadaniami szkoleniowymi, za które mia-
ło być odpowiedzialne PUNO, które nota bene w 2005 roku otworzyło Instytut 
Technologii Komputerowej i Komputerowych Technik Nauczania, bazując na eks-
pertyzie małżeństwa Jerzego i Małgorzaty Nowickich. Dzięki pomocy finansowej 
polskiej ambasady w Londynie PUNO stworzyło kilkanaście stanowisk kompute-
rowych (wraz z oprogramowaniem), rozpoczynając w roku 2006 wspólnie z kadrą 
inżynierską Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii bardzo po-
trzebne kursy projektowania wspomaganego komputerowo. Dzięki tej inicjatywie 
PUNO przeszkoliło kilkadziesiąt osób (prowadząc zajęcia w języku polskim i ko- 
rzystając z oprogramowania AutoCAD w języku angielskim), a następnie wydało 
dyplomy w dwóch językach, co istotnie przyczyniło się do poprawienia sytuacji uczest-
ników kursu na brytyjskim rynku pracy.

2 .1 .2 .3 . Rok 2008 i później – STP

W 2008 roku cały zespół instruktorów – członków Stowarzyszenia Techników 
Polskich – przestał prowadzić kursy w ramach PUNO, powrócił do swego 

Stowarzyszenia, które utworzyło Akademię Techniczną STP (The Academy of Ap-
plied Engineering), która rozszerzając zakres i poziom kursów politechnicznych, 
doprowadziła w roku 2012 m.in. do przeprowadzenia XIII edycji szkoleń z progra-
mu AutoCAD na kilku poziomach zaawansowania. Dzięki temu w ramach kilku-
nastu krótkoterminowych kursów udało się przeszkolić ponad 500 osób.

2 .1 .3 . Specjalistyczne kursy techniczne 
o kontekście akademickim w PUNO

Zaznaczyć także wypada, że również w PUNO nastąpiły pozytywne zmiany po ob- 
jęciu stanowiska rektora przez prof. dr hab. Halinę Taborską. W roku 2011 doszło 

do reorganizacji dawnego Wydziału Nauk Technicznych oraz utworzenia Instytutu 
Nauk Technicznych z równoczesnym zlikwidowaniem Instytutu Technologii Kom-
puterowej i Komputerowych Technik Nauczania (nazwa stanowczo niemieszcząca 
się w PUNO-wskich realiach). Obecnie Wydział Nauk Technicznych posiada dwa 
specjalistyczne zakłady: Zakład Technik Komputerowych oraz Zakład Badawczo-
-Projektowy Budownictwa.

3 R. Chmielowiec, Inicjatywa Londyńska, referat przedstawiony na sesji plenarnej II Kongresu Pol-
skich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie w Krakowie 4 IX 2008 r. Materiał pokonferencyjny, Pol-
ska Akademia Umiejętności, Kraków, 2010, s. 35–39.
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3. WażniejSZe fakty dOtycZące kSZtałcenia 

pOlSkicH inżynieróW Od lat 40. XX Wieku dO dZiSiaj

3 .1 . Okres 1940–1953

Pierwsze starania o powołanie do życia wyższej uczelni technicznej w Wielkiej 
Brytanii podjął już w 1940 roku prof. inż. Stanisław Płużański, pierwszy prezes 

STP, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1935–1937. 
Chociaż początkowe zabiegi nie przyniosły natychmiastowego rezultatu, jednak wie-
rzył on, że wytrwałe dążenia powinny przynieść skutek. Potwierdziło się to – prof. 
Stanisław Kot, ówczesny minister spraw wewnętrznych RP, zlecił opracowanie pro-
jektu działań umożliwiających dokończenie studiów technicznych polskim studen-
tom znajdującym się na terenie Wielkiej Brytanii.

3 .1 .1 . Powołanie CAST-u

W rezultacie starań niestrudzonego prezesa Płużańskiego powołano trzyosobo- 
wą Komisję Akademickich Studiów Technicznych (CAST). Jej celem było 

umożliwienie kontynuacji studiów politechnicznych na odpowiednich uniwersyte-
tach brytyjskich przedwojennym studentom – w większości żołnierzom PSZ. Najwięk-
szą ich liczbę przyjęły „opiekuńcze” City and Guilds College i Royal School of Mines, 
wchodzące w skład Imperial College London.

Komisja organizowała pomoc studentom poprzez specjalne Studium, prowadzo-
ne przez wykładowców angielskich i polskich, uzupełniające wykłady i laboratoria 
z uwagi na różnice w programach studiów technicznych brytyjskich i przedwojen-
nych polskich.

W 1941 roku tylko 10 studentów odkomenderowano ze służby w wojsku. Razem 
było 13 studentów, w tym trzy osoby cywilne. W kolejnych latach: w 1942 było już 
27 osób, w 1942/43 – 91 i w roku 1942/43 – 91.

Komisja nie miała jednak prawa nadawania tytułu inżyniera! Wydawała jedynie 
zaświadczenia o odbyciu pełnych studiów technicznych według przedwojennych 
programów polskich uczelni. Nie było to wystarczające w stosunku do zwiększają-
cych się potrzeb edukacyjnych i dlatego podjęto kroki zmierzające do usprawnie-
nia i prawnego sformalizowania działalności edukacyjnej.

3 .1 .2 . Powołanie RAST-u

Wynikiem tych starań był dekret Prezydenta RP z dnia 7 marca 1944 roku, 
na mocy którego dotychczasowy CAST przekształcił się w Radę Akademic-

kich Szkół Technicznych (RAST). W jej skład początkowo wchodziło sześciu pol-
skich przedwojennych profesorów. Zadaniem Rady było
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organizowanie studiów technicznych dla młodzieży polskiej na wyższych uczelniach brytyj-
skich przez dostosowanie i uzupełnienie tych studiów do programów obowiązujących na aka-
demickich uczelniach technicznych w Polsce4.

Dekret nadawał RAST-owi uprawnienia rad wydziałowych polskich uczelni i pra- 
wo nadawania tytułu inżyniera. Nie upoważniono go natomiast do nadawania stop- 
nia doktora ani przeprowadzania habilitacji.

Na marginesie, absolwenci posiadający polski tytuł inżyniera podejmujący pra-
cę w przemyśle spotykali się z rozumieniem ich stopnia naukowego jako engineer, 
czyli ‘fachowiec pracujący na silniku’, ‘narzędziowiec w warsztacie’, ‘ślusarz’ czy ‘hy-
draulik’. To nieróżnienie trwa do dzisiaj. Wyjściem jest określenie graduate engi-
neer, tzn. ‘absolwent wyższej uczelni’.

W miarę rozszerzania działalności Rady w grudniu 1945 roku dokonano zwięk-
szenia liczby personelu dydaktycznego poprzez ustanowienia stanowiska profesora 
kontraktowego oraz wprowadzono funkcje zastępców profesorów. Przyjęto również 
do RAST-u kilku profesorów angielskich oraz dyrektora istniejącej od 1942 roku 
Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu. Zaznaczyć należy, że dopiero po przyłą-
czeniu się tej szkoły do RAST-u Rada zyskała możliwość nadawania tytułu inżynie-
ra architekta. W roku akademickim 1944/1945 Rada składała się z 12 profesorów, 
w tym pięciu brytyjskich.

Liczba studentów pod opieką RAST-u zaczęła wzrastać w miarę zbliżania się koń-
ca wojny. Równocześnie pojawiły się trudności z umieszczaniem polskich studen-
tów na uczelniach brytyjskich, które wobec napływu własnych kandydatów zaczęły 
podwyższać wymagania i żądały zdawania angielskich egzaminów wstępnych.

Ta trudna sytuacja doprowadziła do poszerzenia dotychczasowego studium Rady 
i utworzenia samodzielnej uczelni w Londynie (RAST-u), zapewniającej polskim stu- 
dentom wyższe wykształcenie techniczne oparte na programie polskich politechnik, 
z pewnym dostosowaniem do nowych warunków. Dla tych studentów, którzy chcieli 
studiować na uczelniach brytyjskich, Rada postanowiła zorganizować specjalne kur-
sy mające na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu wstępnego na studia, zwa-
nego entrance examination, biorąc również pod uwagę konieczność znajomości ję-
zyka angielskiego.

Nowe wyzwania i zadania wymagały jednak zmiany zasad dotychczasowej działal-
ności Rady, metod kształcenia, doboru wykładowców i uzyskania własnego zaple-
cza lokalowego (sale wykładowe, pracownie kreślarskie i laboratoria). Zakupiono bu-
dynek w South Kensington, mogący pomieścić sale dydaktyczne i pomieszczenia 
administracji.

4 Dekret Prezydenta RP z dnia 7 marca 1944 r.
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3 .1 .3 . Lata 1945–1947 – trudny okres kształcenia 
polskich inżynierów przez polskie instytucje 

w Wielkiej Brytanii

Po cofnięciu 5 lipca 1945 roku przez Zjednoczone Królestwo uznania legalności 
rządu RP na uchodźstwie, całe polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii zostało 

przejęte przez powołany przez rząd brytyjski Interim Treasury Committee for Polish 
Questions (ITC, Tymczasowy Komitet Ministra Skarbu do spraw Polskich). Ta decyzja 
brytyjskich władz zbiegła się z końcem roku akademickiego 1944/1945 i rozpoczę-
ła nowy etap w dziejach RAST-u – pisze Stanisław Portalski, który podkreśla, że

po zakończeniu działań wojennych władze brytyjskie dążyły do skłonienia jak największej 
ilości Polaków do powrotu do Kraju i spodziewały się szybkiego zlikwidowania polskiego szkol-
nictwa na wszystkich poziomach5.

Brytyjscy przedstawiciele ITC tymczasowo zezwolili na dalsze prowadzenie za-
jęć na polskich uczelniach wyższych, zastrzegając, że ich zamknięcie może nastąpić 
wraz z miesięcznym wypowiedzeniem wsparcia finansowego. Polecono również 
wstrzymać zapisy na pierwszy rok studiów, co oznaczało skazanie polskich szkół 
na stopniową likwidację.

Działania Brytyjczyków nie odniosły pożądanego skutku, bo ogromna liczba Po-
laków nie chciała wracać do Kraju pod narzuconymi rządami komunistycznymi, 
na co wskazuje Stanisław Portalski6. Pod naciskiem ludności polskiej władze brytyjskie 
zgodziły się na łagodniejsze podejście do polskiego szkolnictwa wyższego, zwłaszcza 
uczelni pod opieką RAST-u.

3 .1 .3 .1 . Rozbudowa uczelni RAST-u

Po zapewnieniu wsparcia finansowego ze strony Zrzeszenia Profesorów i Do-
centów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej Brytanii przystąpiono do przy-

gotowania pierwszego roku studiów, który uruchomiono w grudniu 1945 roku, a który 
miał przygotowywać do egzaminu wstępnego na Uniwersytet Londyński. W szko-
leniu uczestniczyło 96 osób (głównie żołnierze PSZ), w tym dwie kobiety.

Językiem wykładowym (matematyka, mechanika, fizyka, chemia) był angielski. 
Wykładowcy angielscy pochodzili z Imperial College. Wyjątek stanowiły geometria 
wykreślna i rysunki techniczne, które prowadzono w języku polskim według pro-
gramu Politechniki Lwowskiej.

Kurs finansował ITC, odciążając budżet RAST-u, co pozwoliło przenieść studia 
na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Górniczo-Hutniczym do nowego budynku, 
również w dzielnicy South Kensington. W wyposażaniu siedziby pomagały polskie 

5 S. Portalski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich, Londyn, 1995, s. 286.
6 Tamże, s. 196.
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resorty rządowe, likwidujące się placówki naukowo-badawcze PSZ, a także dota- 
cja ITC.

W maju 1946 roku RAST utworzył przy uczelni Wydział Ekonomiczno-Handlo-
wy. Wykłady rozpoczęły się dopiero w roku akademickim 1946/1947.

Znaczny rozwój RAST-u jako uczelni i opinia na temat wysokiego poziomu na-
uczania sprawiły, że zaczęto rozważać powołanie Polskiej Politechniki i zatrzyma-
nie jej w polskich rękach. W celu utworzenia takiej jednostki i określenia jej stosunku 
do RAST-u powołano specjalną komisję, zarejestrowaną pod nazwą Polish Univer-
sity College Association Limited (PUCAL) i posiadającą osobowość prawną, zgod- 
nie z prawem angielskim. PUCAL miał zamiar przejąć pod swój zarząd nie tylko uczel-
nie prowadzone dotychczas przez RAST, lecz również inne istniejące jeszcze w tym 
czasie polskie szkoły. Opracowano statut, który uwzględniał nadawanie przez RAST 
absolwentom polskiego tytułu inżyniera.

Organizatorzy PUCAL-u przekonali się niebawem, że władze brytyjskie nie mia-
ły zamiaru oddawać uczelni RAST-u pod polski zarząd i przygotowały inne pro-
pozycje. 1 marca 1947 roku decyzją brytyjskiego ministerstwa oświaty utworzono 
Polish University College (PUC) pod brytyjskim kierownictwem – na czele stanął 
rektor prof. E. G. McAlpine.

Zanim plany władz zostały wprowadzone, PUCAL pomógł istniejącej uczelni 
w zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń, zakupując dla niej szereg budynków.

Lata 1946–1947, czyli czas do przejęcia uczelni przez Brytyjczyków, były okresem 
specjalnym. Uruchomiono Wydział Ekonomiczno-Handlowy, przeniesiono do Lon-
dynu Polską Szkołę Architektury jako Wydział Architektoniczny. W tym okresie 
przez kilka miesięcy z RAST-em była związana Polska Szkoła Handlu Zagraniczne-
go i Administracji Portowej w Londynie. Liczba studentów stale wzrastała. Działo 
się to w miarę przybywania do Wielkiej Brytanii jednostek PSZ.

3 .1 .3 .2 . Osiągnięcia RAST-u do roku 1947

W roku 1946 powiększyła się liczba wykładowców RAST-u – w budżecie ITC 
przewidziano 110 etatów dla personelu akademickiego i 30 etatów dla per-

sonelu technicznego i administracyjnego. Oprócz tego na częściowych etatach aka-
demickich pracowało 80 osób. Skład personalny RAST-u również uległ zmianie. 
Przed przejęciem uczelni przez PUC w Radzie zasiadało 20 osób.

Przez pięć lat działalności (do kwietnia 1947 roku) uczelnia prowadzona przez 
RAST wydała 172 dyplomy inżyniera różnych specjalności:
 ■ inżyniera mechanika – 54;
 ■ inżyniera elektryka – 12;
 ■ inżyniera lądowo-wodnego – 24;
 ■ inżyniera hutnictwa – 16;
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 ■ inżyniera chemii – 17;
 ■ inżyniera architektury – 49.

3 .2 . RAST po 1947 roku

Jako organ doradczy w PUC-u ustanowiono Radę Naukową (Academic Board) we-
dług systemu angielskiego. Jakkolwiek do Rady weszli kierownicy wszystkich wy-

działów PUC-u, nie posiadała ona uprawnień RAST-u nadawania polskiego tytułu 
inżyniera, których spodziewali się i domagali studenci, zwłaszcza ci, którzy zaczęli 
studia według programu politechnik polskich (około 250 osób) i nie mieli możli-
wości otrzymania tytułów Uniwersytetu Londyńskiego. Współpraca pomiędzy RAST-
-em a PUC-em stała się niemożliwa wskutek poważnych nieporozumień i starć 
między szefem PUC-u prof. E. G. McAlpinem a przewodniczącym RAST-u prof. Zyg-
muntem Klemensiewiczem. Po nieudanych próbach zawarcia porozumienia w spra-
wie uznania polskich dyplomów władze Polish University College zaczęły wydawać 
absolwentom uczelni własne dyplomy, stwierdzające odbycie studiów, ale bez nada-
nia polskiego tytułu inżyniera.

3 .3 . PUC w latach 1947–1953

W okresie przejęcia przez Brytyjczyków uczelni od RAST-u nauczanie opierało 
się na systemach znanych przedwojennych politechnik: warszawskiej i lwow-

skiej, z uwzględnieniem zmian podyktowanych postępem w nauce i technice oraz 
potrzeb dostosowania do warunków brytyjskich – w szczególności do systemu miar 
(jednostki imperialne). Powoli wprowadzano język angielski jako wykładowy, co wy-
dawało się logiczne. Zdecydowano również w pełni przejść na program angielski, wzo-
rując się na Uniwersytecie Londyńskim, co nastąpiło w roku 1947.

Uniwersytet Londyński przyznał PUC-owi swoją akredytację dla kierunków na Wy-
dziale Mechanicznym, Lądowo-Wodnym, Elektrycznym i Chemicznym na okres 
pięcioletni w zakresie przedstawiania studentów do egzaminów eksternistycznych 
(PUC mógł tylko prowadzić studia bez uprawnień egzaminowania), prowadzących 
do tytułu Bachelor of Science (BSc Engineering). Także Wydział Ekonomiczno-Han-
dlowy uzyskał prawo rejestrowania studentów do egzaminu na tytuł BSc Economics 
i BSc Commerce.

Warto zaznaczyć, że poważne brytyjskie instytucje zawodowe, np. stowarzyszenia 
inżynierskie, zdecydowały, by po przeprowadzeniu odpowiednich inspekcji uzna-
wać dyplomy wydawane przez PUC za równe z przyznawanymi przez uniwersytety 
brytyjskie. Tym samym absolwenci PUC-u byli zwalniani z egzaminów wymaga-
nych do otrzymania członkostwa profesjonalnych organizacji brytyjskich, tzw. associa-
tions, institutions.
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Wydział Architektury pozostał przy dawnym programie przedwojennych polskich 
politechnik, z uzupełnieniami dostosowawczymi do warunków angielskich z pię-
cioletnim okresem studiów.

3 .3 .1 . Kadra PUC-u

Po przejęciu uczelni RAST-u przez PUC i zwiększeniu liczby studentów konieczne 
stało się zatrudnienie większej liczby pracowników dydaktycznych, jak również 

powiększenie zaplecza lokalowego. Na wydziałach technicznych kadrę poszerzono 
o inżynierów posiadających zdolności dydaktyczne, jak i zainteresowania naukowo- 
-badawcze. Większość pracowników rekrutowano z szeregów STP w Wielkiej Bryta-
nii. Wykładowcy i asystenci borykali się z brakiem miejsca na laboratoria i warszta-
ty pomocnicze. Wielkiej pomysłowości wymagało adaptowanie zwykłych londyń-
skich kamieniczek na laboratoria i sale dydaktyczne w bardzo krótkim czasie, o czym 
wspomina zatrudniony na Wydziale Chemicznym Stanisław Portalski7.

Personelowi nadano angielskie tytuły: professor, assistant professor, lecturer, assis-
tant lecturer, junior assistant lecturer. Wynagrodzenia były dużo niższe aniżeli na uni-
wersytetach brytyjskich. Pomimo skromnych warunków zatrudnienia, personel ce-
chował entuzjazm i zapał wynikający z solidarności i dumy narodowej.

3 .3 .2 . Studenci

Brać studencką w większości stanowili zdemobilizowani żołnierze PSZ, którzy 
przeszli chrzest wojenny i byli zaprawieni w trudzie i znoju. Wielu z nich do-

znało poniewierki na „nieludzkiej ziemi” i nie chciało wracać do Kraju znajdujące-
go się pod sowiecką okupacją. Ci ludzie mieli dużą motywację do ukończenia stu-
diów technicznych.

Największa – zanotowana w roku akademickim 1947/1948 – liczba studentów 
PUC-u wynosiła 1091. W roku 1948/1949 odnotowano 1088 studentów, a w kolej-
nym – 1017. Potem liczba ta zmniejszała się i w roku 1952/1953 z oferty PUC-u ko-
rzystały tylko 184 osoby.

W 1958 roku opublikowano liczbę wydanych w latach 1947–1953 dyplomów:
 ■ dyplomy wydziałów technicznych otrzymało 413 studentów;
 ■ dyplomy Szkoły Architektury – 168;
 ■ tytuł BSc Uniwersytetu Londyńskiego – 87;
 ■ tytuł BSc Econ. i Com. Uniwersytetu Londyńskiego – 89;
 ■ na wydziałach technicznych – 413;
 ■ przez Szkołę Architektury – 168. 

Razem dyplomy otrzymało 758 studentów – absolwentów PUC-u. Do tego trze-
ba dodać 69 studentów, którzy kontynuowali studia na Battersea Polytechnic. Łącz-
nie – 8278.

7 S. Portalski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich…, s. 289–290.
8 Tamże, s. 305, powołując się na: I. Wieniewski, Nauka polska na obczyźnie, „Rocznik Polskiego To-

warzystwa Naukowego na Obczyźnie”, 1958, z. 2. 
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3 .3 .3 . Likwidacja PUC-u

Likwidacja w 1963 roku PUC-u jako polskiej uczelni akademickiej była niewątpli- 
 wie stratą dla Polaków pozostałych na Zachodzie. Istnienie PUC-u przewidzia-

ne przez władze brytyjskie było określone na sześć lat, aczkolwiek nie mówiło się 
o tym głośno na początku. W połowie 1951 roku ogłoszono oficjalnie, że uczelnia 
będzie działać tylko do lata 1953 roku. Tak więc okazało się, że losy PUC-u były prze-
sądzone w chwili jego przejęcia przez Brytyjczyków. Warto zaznaczyć, że absolwen-
tów kształcili polscy wykładowcy, a nawet ci, którzy studiowali według programów 
Uniwersytetu Londyńskiego odmiennego od przedwojennych programów polskich, 
mieli dodawany pewien zasób wiadomości, specyficznie interesujący polskiego 
inżyniera.

Od chwili likwidacji PUC-u polski narybek techniczny na uchodźstwie stano-
wili wychowankowie uczelni brytyjskich. Był to czynnik dopomożenia im, nakłada-
jący obowiązek na Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, by mo-
gli stać się i czuć dobrymi polskimi inżynierami, jak sugeruje prof. Roman Wajda.

Według niepublikowanych opinii, PUC został stworzony po to, by Polacy nie za-
bierali miejsc Brytyjczykom na ich własnych uczelniach. Niemniej jednak w ciągu 
krótkiego czasu Polska Politechnika zdobyła duże uznanie i podziw akademickiego 
świata naukowego zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i wszędzie tam, gdzie znaleźli 
się absolwenci lub profesorowie PUC-u, nierzadko zajmujący stanowiska kierowni-
cze na zagranicznych uczelniach.

3 .4 . RAST w latach 1953–1963

Po nieudanych próbach załatwienia kwestii wydawania dyplomów polskiego inży-
niera przez PUC nakłoniono prof. Zygmunta Klemensiewicza do podjęcia w 1948 

roku na nowo działalności Rady Akademickich Szkół Technicznych. Na mocy upo-
ważnienia ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego rządu polskiego 
na uchodźstwie ostatni przewodniczący RAST-u zaczął organizować specjalne ko-
misje egzaminów dyplomowych. Przez okres sześciu lat Rada działała jako ciało eg-
zaminujące – od jesieni 1948 roku absolwenci wydziałów inżynieryjnych PUC-u, 
prowadzonych według programu polskiego, mogli się ubiegać o przeprowadzenie 
egzaminu dyplomowego przed odpowiednią komisją RAST-u i po jego złożeniu 
otrzymywali dyplom polskiego inżyniera. W latach 1948–1954 tytuł ten otrzymało 
138 studentów PUC-u.

3 .5 . RAST podstawą Wydziału Technicznego PUNO 
– lata 1963–1989

Zainteresowanie polskimi studiami malało z upływem czasu. Polscy kandyda-
ci na studia coraz częściej decydowali się na naukę na uczelniach brytyjskich 

ze względu na pomoc stypendialną od rządu Zjednoczonego Królestwa czy warun-
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ki lokalnego rynku pracy (konieczność znajomości języka angielskiego). Według 
prof. Tadeusza Radzika, historyka, pracownika naukowego UMCS, około 4000 Po-
laków wybrało praktyczne – m.in. techniczne, chemiczne, budowlane, urbanistycz-
ne – kierunki studiów9. Prof. Rafał Habielski, historyk PAN-u, uważa także, że

zjawisko to było powiązane z przekonaniem o większej przydatności dyplomów brytyjskich 
i tymczasowości polskich szkół. I przekonaniem rządu brytyjskiego, że szkolnictwo polskie miało 
służyć do dokończenia studiów przerwanych wojną10.

Stopniowe zamykanie wydziałów odbiło się na statusie polskich pracowników 
naukowych i spowodowało utratę możliwości kontynuowania zatrudnienia. Po li-
kwidacji PUC-u tylko 14 osób (10% kadry) przeszło do Battersea Polytechnic.

W 1962 roku RAST przyłączył się do PUNO, tworząc Wydział Nauk Technicz-
nych. Kadrę stanowili członkowie Rady: prof. inż. arch. Stanisław Połujan i prof. Wła-
dysław Wrażej jako profesorowie zwyczajni, prof. dr inż. Józef Biliński i prof. inż. 
Roman Wajda jako profesorowie nadzwyczajni oraz trzech profesorów nadzwyczaj-
nych: dr Zbigniew Ernst, dr inż. Tadeusz Prus-Chąciński i inż. Tadeusz Tchórzewski. 
Dziekanem został prof. inż. arch. Stanisław Połujan, a następnie funkcję tę pełnił 
przez prawie 20 lat prof. inż. Tadeusz Tchórzewski. W grudniu 1991 roku dziekanem 
mianowano prof. dr. inż. Stanisława Portalskiego. Pod koniec 1992 roku w skład Wy-
działu wchodziło 13 profesorów, z których większość była związana z wyższymi 
uczelniami brytyjskimi.

W wyniku przyłączenia RAST-u do PUNO Rada uzyskała możliwość nadawania 
stopnia doktora nauk technicznych i przeprowadzania procesów habilitacyjnych, 
rezygnując z tytułu inżyniera dyplomowanego. Wydział nie prowadził regularnych 
kursów, gdyż nie miał na to warunków, jego rola do ostatnich prawie lat sprowa-
dzała się do nadzorowania prac dyplomowych studentów, którzy ukończyli studia 
akademickie w Polsce lub równorzędne zagranicą, a którym brakowało pracy dy-
plomowej i końcowego egzaminu do uzyskania tytułu magistra inżyniera. Wydział 
Nauk Technicznych miał prawo prowadzenia prac doktorskich pod warunkiem ist-
nienia możliwości umieszczenia doktoranta w zakładach badawczych w przemyśle 
lub na innych wyższych uczelniach.

3.6. dorobek raSt-u w okresie 50 lat istnienia

Do najważniejszych osiągnięć RAST-u, w tym jako Wydziału Nauk Technicznych 
PUNO, należy:

 ■ prawie 400 tytułów magistra inżyniera (w tym inżyniera dyplomowanego);
 ■ pięć promocji doktorskich;

9 T. Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin, 1991, s. 96.
10 J. K. Pyłat, PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn – Pułtusk, 2010, s. 37, za: R. Habielski, Życie 

społeczne i kulturalne emigracji, cz. 3: Druga Wielka Emigracja 1945–1990, Warszawa, 1999, s. 97–98.
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 ■ dwie habilitacje;
 ■ trzy tytuły doktora honoris causa (na wniosek Wydziału!), które otrzymali: prof. 
Roman Wajda, prof. dr inż. Władysław Wrażej (zamieszkały w Kanadzie – delegat 
PUNO na Kanadę) i długoletni dziekan Wydziału prof. dr inż. Tadeusz Tchórzewski.

Według Stanisława Portalskiego,

półwiekowa działalność Rady dała setkom studentów polskich wyższe wykształcenie tech-
niczne i cenione stopnie naukowe, umożliwiając dobry start w życiu i uzyskanie poważnych 
pozycji w świecie naukowym i przemysłowym w wielu krajach11.

4. Studia WyżSZe na uniWerSytetacH brytyjSkicH 
– Od 1989 rOku dO cHWili Obecnej

4 .1 . PUNO lata 1989–2010

Po odebraniu uprawnień akademickich w 1988 roku Polskiemu Uniwersytetowi 
na Obczyźnie na uczelni przez kolejne lata pozostała ta sama kadra pedago-

giczna, nadzorując studia rozpoczęte przed 11 maja 1988 roku. Wydział Nauk Tech-
nicznych angażował się w organizację szeregu dokształcających kursów zawodo-
wych, co zostało wcześniej wspomniane.

4 .2 . PUNO od 2010 roku do chwili obecnej

W roku 2012 PUNO dokonało zmiany swojej struktury, reorganizując Wydział 
Nauk Technicznych, ustanawiając Instytut Nauk Technicznych, pod kierun-

kiem prof. dr. Stefana Stańczyka (byłego długoletniego pracownika akademickiego 
w Oxford Brookes University, który równocześnie pełni funkcję prorektora PUNO), 
w skład którego weszły trzy zakłady, a mianowicie:
 ■ Zakład Technik Komputerowych – zaprojektował i oferuje kurs podyplomowy 
pt. „Zasady projektowania relacyjnych baz danych”, autorstwa prof. Stańczyka, da-
jący uczestnikom Postgraduate Certificate. Zakład ten pełni również funkcje za-
plecza sieci komputerowej PUNO;

 ■ Główną ofertą Zakładu Badawczo-Projektowego, kierowanego przez znanego 
z projektów urbanistycznych zrealizowanych w wielu krajach prof. arch. Włodzi-
mierza Bronic-Czerechowskiego, był głównie interesujący projekt pt. „Habitat-21” 
z zakresu samowystarczalnego budownictwa mieszkalnego;

 ■ Zakład Historii Techniki kierowany przez prof. dr hab. Chwastyk-Kowalczyk 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowuje kilka publikacji, 
w pierwszej kolejności dotyczące historii „Techniki i Nauki” – wydawnictwa Sto-
warzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, wydawanego w latach 

11 S. Portalski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich…, s. 297.

KSZTAŁCENIE POLSKICh INżYNIERóW…



46

1958–2008, zarchiwizowanego i dostępnego na stronie internetowej: Technika-
inauka.pl.

W roku akademickim 2014/2015 postanowiono opracować – wspólnie z Politech-
niką Krakowską oraz Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii 
– studia podyplomowe z dziedziny projektowania obiektów, zwane BIM (Building 
Information Mamagement), będące nowoczesną formą kompleksowego projekto-
wania komputerowego mającego obowiązywać w Unii Europejskiej od 2016 roku. 
Planuje się również ustanowienie trzeciego seminarium doktoranckiego PUNO w za-
kresie nauk technicznych.

4 .3 . Studia techniczne Polaków 
w uczelniach brytyjskich

Edukacyjne zagospodarowanie dużego polskiego potencjału na rynku jest suk-
cesywnie dokonywane przez brytyjskie uniwersytety (poprzez studia dzienne, 

wieczorowe, eksternistyczne, doktoranckie), na których w roku 2010 studiowało 
7330 Polaków, z tego blisko 33% na kierunkach ścisłych i technicznych. W latach 
2005–2006 w uczelniach brytyjskich pracowało 360 polskich pracowników akademic-
kich i około 190 osób biorących udział w badaniach naukowych. Często się zdarza, 
że absolwenci polskich uczelni podejmują kolejne studia w zdobytych już specjal-
nościach bądź pokrewnych trwające zwykle trzy lata, po których ukończeniu ła-
twiej im znaleźć dobrą pracę lub utrzymać dotychczasową.

Nie bez znaczenia jest poprawa znajomości języka angielskiego i możliwość zna-
lezienia zatrudnienia w innych krajach europejskich. Dodatkowe szanse polskim 
inżynierom w Wielkiej Brytanii daje możliwość zdobycia tytułu europejskiego in-
żyniera poprzez organizacje zawodowe, m.in. przez Stowarzyszenie Techników Pol-
skich w Wielkiej Brytanii.
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educating pOliSH engineerS in great britain: 
paSt and preSent

Summary

Shortly after the Polish government and Polish armed forces arrived in Great Britain fol-
lowing the fall of France, attempts to organise Polish higher education commenced. 

It is noteworthy that the first institutions of Polish higher education that were created dur-
ing the war were very practical in nature. Their aim was to provide professional training for 
doctors, architects and engineers, who were sorely needed for the post-war reconstruction 
of the devastated country.

Amongst the tertiary educational institutions that were newly created during the war, the 
largest was undoubtedly the Polish Polytechnic in London, acting at first under the auspices 
of the Council of Academic Technical Schools (called into being by the Ministry of Internal 
Affairs as early as 1942) and known as RAST, and later, after it passed under British control 
in 1947, as the Polish University College (PUC).

During this period PUC had five engineering departments. However, in 1953 PUC was 
closed down and the opportunity of pursuing higher technical studies in Great Britain in 
accordance with the programme of Polish Polytechnics was thus brought to an end.

In July 1963 the Council of Academic Technical Schools became part of the Polish Uni-
versity Abroad, forming its Department of Technical Studies. The Department did not pro-
vide regular courses, since it lacked the means to do so. Its role, until recently, largely con-
sisted in supervising the diploma studies of students who had completed academic studies 
at other Polish or foreign higher education establishments, and who needed only a thesis 
and final examination in order to obtain their Masters degree in engineering. The diplomas 
awarded by PUNO prior to 1989 were recognised by the authorities in Poland according to 
a special Act passed by the Polish Parliament (Sejm).

Keywords: Polish engineering education, Great Britain, Polish University College (PUC), 
Council of Academic Technical Schools (RAST)
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bilingWiZM 
drugiej generacji MigrantóW 

a prObleM kSZtałtOWania Się 
icH pOcZucia narOdOWegO1

1. WielOkulturOWa eurOpa

Od dziesięcioleci miliony ludzi w Europie żyją w warunkach wielokulturowości, 
multilingwizmu. Dotyczy to także co najmniej kilkuset tysięcy dzieci polskiej 

diaspory.
Stary Kontynent obszarem wielu kultur i języków był od zarania dziejów, dziś 

staje się coraz bardziej obszarem współistnienia i wzajemnego przenikania się kul-
tur, oddziaływania na siebie wielu języków. Istotne jest przy tym nie tylko i nie tyle 
współistnienie w Europie państw narodowych, ile fakt, że nie ma chyba na tym kon-
tynencie kraju, w którym nie zamieszkiwałaby co najmniej jedna autochtoniczna, 
od pokoleń zasiedziała mniejszość etniczna. Dotyczy to oczywiście również krajów 
słowiańskich. Tylko tytułem przykładu: w Polsce od pokoleń żyją Białorusini, Litwi-
ni, Niemcy, Ukraińcy, przed Holokaustem 10% ludności stanowili Żydzi. Na Słowacji 
mamy zasiedziałą mniejszość rusińską, romską, węgierską. Niemal połowę miesz-

1 Artykuł został złożony do druku w 2012 r. Ze względu na dłuższy tok prac wydawniczych publiku-
jemy go z konieczności bez korekty autora, uwzględniając jedynie konieczne poprawki redakcyjne.
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kańców Ukrainy stanowią Rosjanie2, ponadto żyją tam od wieków Polacy czy Ta-
tarzy. Na Białorusi mieszka najwięcej Rosjan, ale są także Polacy. W Bułgarii naj- 
większy odsetek imigrantów to Turcy oraz Romowie. Niezwykle skomplikowana jest 
– jak wiadomo – struktura etniczna Rosji czy części państw byłej Jugosławii.

Nie ma w Europie (zwłaszcza zachodniej) kraju, w którym nie byłoby mniej-
szych lub większych skupisk imigracyjnych. Ogółem imigranci (obywatele urodze-
ni poza krajem zamieszkania) stanowili w 2008 roku 6% populacji Unii Europej-
skiej3. Według danych Eurostatu, w 2008 roku populacja osób w wieku 25–55 lat 
zamieszkałych w krajach UE, urodzonych poza krajem zamieszkania, wynosiła po-
nad 4 miliony, ponadto około 6 milionów osób w tym wieku urodziło się w rodzi-
nach egzogamicznych (z jednym z rodziców pochodzącym spoza kraju aktualnego 
zamieszkania).

Zatem łącznie w 2008 roku w krajach UE zamieszkiwało ponad 10 milionów osób 
w wieku 25–55 lat urodzonych za granicą danego kraju lub pochodzących z mał-
żeństw mieszanych4. W kilku państwach imigranci oraz osoby z rodzin mieszanych 
stanowią ponad 10% populacji w wieku 25–55 lat. Austria okazuje się państwem 
o największym procencie migrantów, którzy stanowili w 2008 roku 15,2% ogółu 
mieszkańców (9,1% to przybysze spoza UE5); niewiele niższy jest względny udział 
imigrantów w kilku innych krajach „starej” Unii Europejskiej: Hiszpania – 13,8% 
(8,9% spoza UE), Szwecja – 13,8% (8,8% spoza UE), Niemcy – 11,6% (7,5% spo-
za UE6), Francja – 11,0% (7,8% spoza UE), Zjednoczone Królestwo – 11,0% (7,5% 
spoza UE)7.

2 Efektem wielowiekowego współżycia blisko spokrewnionych języków jest pojawienie się dialektów 
mieszanych: na Ukrainie powstał rosyjsko-ukraiński surżyk, na Białorusi – trasjanka czy mieszany 
dialekt polsko-białoruski; E. Smułkowa, Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litew-
skim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 
2009, z. 68, s. 97–110.

3 J. Wullt, K. Vasileva, Population of foreign citizens in the EU27 in 2008. Foreign citizens made up 6% 
of the EU27 population, „Eurostat. News release”, 16 XII 2009, strona internetowa: Europa.eu/rapid/
press-release_STAT-09-184_en.htm. Dane z tej i pozostałych witryn internetowych pochodzą z lat 
2010–2012.

4 Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition, Luxembourg, 
2011, strona internetowa: Ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/migrants_in_euro 
pe_eurostat_2011_en.pdf. Ta liczba jest jednak jedynie ułamkiem ogólnej populacji imigrantów 
i osób urodzonych w małżeństwach mieszanych: nie są w tym raporcie uwzględnione ani osoby 
przed 24. rokiem życia, ani w wieku powyżej 55 lat. Można więc śmiało przyjąć, że w rzeczywistości 
mamy do czynienia z populacją przekraczającą 20 milionów.

5 Wśród tych ostatnich niemały procent stanowią imigranci z Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czar-
nogóry.

6 W Niemczech ponad 3 miliony to tylko imigranci z Turcji.
7 Migrants in Europe…, s. 122.

Roman Laskowski



51

Imigrant staje w kraju osiedlenia wobec wyzwań – wydawałoby się – nie do pogo-
dzenia: konieczności jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego przystosowa-
nia siebie i swojego potomstwa do nowej rzeczywistości społecznej i jednocześnie 
zachowania własnej tożsamości kulturowej, systemu wartości oraz przekazania ich 
następnemu pokoleniu, żyjącemu już w innym świecie niż generacja rodziców. W świe-
cie, który rządzi się odmiennymi prawami, ufundowanymi często na innym systemie 
wartości niż wyniesiony przez imigrantów z ich ojczyzny. Z jednej strony, nieznajo-
mość języka, obcość kulturowa, nieznajomość reguł rządzących dominującym społe-
czeństwem popycha imigranta ku rozwiązaniu pozornie łatwemu: do ograniczenia 
w miarę możliwości swego kręgu społecznego do ludzi posługujących się tym sa-
mym językiem, bliskich kulturowo. Z drugiej, potrzeba ułożenia sobie życia w no-
wych warunkach, obawa przed społeczną marginalizacją uruchamia mechanizm mi- 
mikry: trzeba zrobić wszystko, abym ja (a zwłaszcza moje dzieci) był taki sam jak 
„oni”, abym stał się jednym z „nich”.

Niełatwe, chociaż konieczne jest znalezienie kompromisu między wymogiem 
zachowania ciągłości kulturowej w rodzinie i podtrzymywania związków z krajem 
ojczystym a potrzebą znalezienia swojego miejsca w nowym otoczeniu społecznym, 
z którym związało się własną przyszłość i los swoich dzieci. Oba krańcowe rozwią-
zania zdarzające się w środowiskach diaspory, wynikające z poczucia wyalienowa-
nia, bezradności wobec nowej rzeczywistości – próby wpasowania się za wszelką 
cenę w dominujące społeczeństwo kosztem odrzucenia własnego dziedzictwa kul-
turowego (strategia ucieczki do przodu) i zamknięcie się we własnym getcie kultu-
rowym za cenę marginalizacji w dominującym społeczeństwie (strategia oblężonej 
twierdzy) są szkodliwe zarówno z punktu widzenia imigranta, jak i społeczeństwa 
kraju imigracji. Obie te drogi utrudniają bowiem lub wręcz uniemożliwiają społecz-
ną integrację diaspory.

Dla wszystkich imigrantów, niezależnie od ich wykształcenia czy wykonywane-
go zawodu, emigracja to nie tylko konieczność opanowania nowego języka, adaptacji 
do nowych, często niezupełnie zrozumiałych warunków społecznych, ale nierzadko 
także konieczność zmiany zawodu8. Imigracja bardzo często na początku oznacza de-
gradację społeczną: filolog jest kelnerką w pubie, lekarz zmywa garnki w restauracji, 
inżynier pracuje na budowie jako niewykwalifikowany robotnik. Wyrwanie z natu-
ralnego środowiska społecznego, mniejsze lub większe trudności (w zależności od od- 
ległości kulturowej obu społeczności) z akulturacją, głębokie naruszenie więzów z oj-
czystą kulturą rodzą frustrację, która nie pozostaje bez znaczenia dla językowej i kul-
turowej adaptacji imigrantów w kraju osiedlenia9.

8 Przegląd realizowanych w 1990 r. szwedzkich projektów badawczych dotyczących różnych aspek-
tów badań nad środowiskami imigracyjnymi w Szwecji zob. Svensk Invandraforskning.

9 R. Laskowski, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego 
bilingwizmu, Kraków, 2009.
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Miliony dzieci drugiego pokolenia imigrantów stoją wobec trudnego, nierzadko 
wiążącego się z traumatycznymi przeżyciami problemu akulturacji, pogodzenia tra-
dycji, systemu wartości, języka wyniesionego z domu rodzinnego i kultury, norm spo-
łecznych, języka dominującego społeczeństwa.

2. iMigranci Z krajóW SłOWiańSkicH 
W „Starej” unii eurOpejSkiej

Liczba imigrantów z krajów słowiańskich należących bądź aspirujących do UE w roku 
 2007 wynosiła około 3,8 miliona. Jak ukazuje tab. 1, większość z nich to ludzie 

młodzi (15–35 lat), a więc w wieku pełnej sprawności zawodowej.

Tabela 1. Imigranci z krajów słowiańskich 
w państwach przedakcesyjnej Unii Europejskiej (UE-15)

Kraj wysyłający Liczba imigrantów Odsetek imigrantów 
w wieku 15–35 lat

Polska 1 297 000 64,7
Ukraina 602 000 –
Rosja 570 000 –
Serbia i Czarnogóra 471 764 44,6
Bośnia i Hercegowina 319 347 37,6
Chorwacja 316 504 35,8
Bułgaria 310 335 57,4
Macedonia 171 450 39,2
Słowacja 132 207 69,3
Czechy 104 442 65,4
Słowenia 35 848 38,9

Źródło: oprac. Roman Laskowski na podstawie: H. Brücker, A. Damelang, Analysis of the scale, direction 
and structure of labour mobility, 2007, strona internetowa: Migracje.uw.edu.pl/site_media/files/
Analysis_of_the_scale_direction_and_structure_of_labour_mobility_.pdf; K. Vasileva, Citizens of 
European countries account for the majority of the foreign population in EU-27 in 2008, „Eurostat. Sta-
tistics in focus”, 2009, 94, strona internetowa: Ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5279997/
KS-SF-09-094-EN.PDF/4979eee0-d695-41e7-8762-c802c316da50

Według danych Eurostatu, liczba imigrantów z krajów słowiańskich w krajach UE 
wyniosła w 2008 roku (trzy największe grupy imigrantów)10: Polacy – 1 297 000 (w tym: 
w Niemczech – 413 000, w Wielkiej Brytanii – 392 800), Ukraińcy – 602 000, Rosja-
nie – 570 000. Dwa lata wcześniej w krajach Unii zamieszkiwało 65 000 obywateli 
Bułgarii i 50 000 Słowacji (brak danych za rok 2008). W samej tylko Austrii, liczą-
cej około 8 milionów mieszkańców (w tym najwyższy w UE procent imigrantów), 
w roku 2008 liczba przybyszów jedynie z krajów byłej Jugosławii wynosiła prawie 
10 Strona internetowa: Ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5069494/3-16122009-BP-EN.PDF.
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300 000 (z Serbii i Czarnogóry – 132 000, Bośni i Hercegowiny – 85 000, Chorwa-
cji – 56 000). Nie ma jednak wątpliwości, że przytoczone tu liczby są zaniżone, nie 
obejmują niemałej rzeszy imigrantów nielegalnych ani osób z krajów słowiańskich, 
które uzyskały obywatelstwo kraju osiedlenia (w tym około 60 000 Polaków).

Wydają się świadczyć o tym dane polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
poza granicami Polski żyje 15–16 milionów osób polskiego pochodzenia. Jeśli in-
formacje te odpowiadają chociażby w przybliżeniu prawdzie11, oznacza to, że co 
trzeci Polak (ściślej mówiąc – osoba polskiego pochodzenia) żyje na emigracji!

Warto zwrócić szczególną uwagę na liczbę poakcesyjnych emigrantów z Polski, 
według „Biuletynu Migracyjnego”, w 2008 roku chodziło o 2 270 000 osób12 (35% 
11 Niejasna jest, niestety, definicja „polskiej diaspory”: wydaje się, że kiedy o niej mowa, ma się na uwa-

dze zarówno emigrantów ostatnich kilkudziesięciu lat, jak i trzecią czy czwartą generację, np. XIX-
-wiecznej emigracji zarobkowej i politycznej.

12 Strona internetowa: Biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny24.pdf. Oznaczałoby 
to, że Wielkiej Brytanii w 2008 roku przebywało dłużej niż trzy miesiące blisko ponad 700 000 Po-
laków. Jak słusznie stwierdza Paulina Trevena, wobec sprzecznych oficjalnych i szacunkowych da-
nych ocena liczebności Polonii brytyjskiej jest niemal niemożliwa; taż, ‘New’ Polish migration to the 
UK. A synthesis of existing evidence, seria „Centre for Population Change Working Papers”, no. 3, 
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Tabela 2. Liczebność osób polskiego pochodzenia 
w krajach UE i innych wybranych państwach w2008 roku

Państwo Liczebność 
Polonii

Uwagi

Austria 60 000 ponadto ok. 25 000 rocznie emigrantów zarobkowych
Belgia 100 000 18% nie wyklucza stałego pobytu
Dania 21 052 w tym ok. 1000 dzieci
Francja 700–800 000 gwałtowny wzrost liczby imigrantów zarobkowych
Grecja 40–50 000 – 
Hiszpania 130–150 000 średnia wieku – 31 lat
Holandia 69 115 imigranci w pierwszym pokoleniu – 50 802 osoby
Irlandia 250 000 w latach 2004–2009 Polacy uzyskali 312 626 nume-

rów Personal Public Service
Islandia 11 000 –
Kanada 1 021 035 osoby o polskich korzeniach
Niemcy 2 000 000 20% to nowa emigracja
Norwegia 40 000 ponadto sezonowo przebywa tam 130 000–160 000 

osób
Szwecja 100 000 łącznie z emigracją zarobkową
Wielka Brytania 950 000 81% nowej emigracji to osoby wieku 18–35 lat
Włochy 100 000 w tym ok. 18 000 dzieci 
USA 8 977 235 osoby o polskich korzeniach

Źródło: oprac. Roman Laskowski własne na podstawie danych EUROSTAT-u
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z nich żyło w 2008 roku w Zjednoczonym Królestwie13, 33% w Niemczech). Dwie 
trzecie z nich to ludzie młodzi (przed 35. rokiem życia, a więc w wieku prokre-
acyjnym), o średnim lub wyższym wykształceniu. Te miliony Polaków mają bądź 
wkrótce będą miały dzieci. Dzieci, które wraz z rodzicami pozostaną na stałe za gra-
nicą albo po kilku latach przyjadą z nimi do Polski. W obu wypadkach – i potom-
stwo wychowane w polskich rodzinach za granicą, na stałe tam mieszkających, i to, 
którego rodzice zdecydowali się na powrót do Polski – staje wobec konieczności 
znalezienia się w nowej dla siebie sytuacji społecznej, kulturowej, językowej, wobec 
wyzwania akulturacji w niedostatecznie oswojonym otoczeniu społecznym. Sy-
tuację tych ostatnich dobrze oddała w rozmowie ze mną pewna studentka, cór-
ka reemigrantów: „Dla moich rodziców jest to powrót do ojczyzny, dla mnie to 
emigracja”.

W 2008 roku Polacy stanowili jedną z trzech najliczniejszych grup imigrantów 
w krajach: Zjednoczone Królestwo (1. – 392 800), Niemcy (3. – 413 000, po Turkach 
i Włochach), Szwecja (3. – 100 000, po Irakijczykach i Somalijczykach, bez uwzględ-
nienia osób z krajów skandynawskich), Norwegia (największa grupa imigrantów 
spoza Skandynawii – 26 000)14.

Bernhard Brehmer, powołując się na badania Jörna Achtenberga (2005), komen-
tuje sytuację języka polskiego w Niemczech:

The term „Polish speaking immigrants” will be used instead of „Polish immigrants” since most 
of our informants belong to the group of so-called „Spätaussiedler” who were granted German 
citizenship immediately after their emigration to Germany due to their German roots. Despite 
their German citizenship, however, the Polish language stays a part of their identity and is 
often still used to communicate with family members, relatives or close friends who come 
from the same background [zaznaczenie – R. L.]15.

3. MłOda pOlSka diaSpOra

Niestety, nie dysponujemy – praktycznie rzecz biorąc – żadnymi wiarygodnymi 
danymi na temat liczby dzieci wychowywanych w polskich lub mieszanych ro-

dzinach poza granicami Polski. Można jednak szacować, że – podobnie jak w Pol-

2009, strona internetowa: Cpc.ac.uk/publications/cpc_working_papers/pdf/2009_WP3_New_Polish_
Migration_to_the_UK_Trevena.pdf.

13 Badania wskazują, że w ciągu kilku pierwszych lat po akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
do Unii Europejskiej ponad 70% emigrantów z nowych krajów UE wchłonęły Wielka Brytania i Ir-
landia – kraje, które otworzyły swój rynek pracy; H. Brücker, A. Damelang, Analysis of the scale, di-
rection and structure of labour mobility, 2007, strona internetowa: Migracje.uw.edu.pl/site_media/
files/Analysis_of_the_scale_direction_and_structure_of_labour_mobility_.pdf.

14 J. Wullt, K. Vasileva, Population of foreign citizens in the EU27 in 2008…
15 B. Brehmer, Contact-induced changes in verb government of Polish-German bilinguals?, w druku.
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sce – stanowią one kilkanaście procent mieszkających za granicą Polaków (i osób 
deklarujących swoje polskie pochodzenie). Jednak nawet dostępne szacunki liczeb-
ności Polonii są nieprecyzyjne i różnią się między sobą w sposób istotny. Ocena 
liczby polskich dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat jest więc niemożliwa bez prze-
prowadzenia badań nad strukturą demograficzną Polonii. Można jednak w przy-
bliżeniu oszacować, jakie będą w najbliższych kilkunastu latach skutki poakcesyj-
nej fali emigracyjnej. Wychodząc od cytowanych wyżej danych liczby emigrantów 
poakcesyjnych z Polski (2 270 000), zważywszy, że ponad 65% z nich to ludzie w wie-
ku prokreacyjnym (18–35 lat), i zakładając, że tylko 40% z nich to młode kobiety, 
można ocenić liczbę młodych emigrantek na około 600 000. Współczynnik roz-
rodczości dla Polski wynosi 1,39. Przyjąwszy go również dla Polek (młodych Po-
lek!) w diasporze otrzymujemy liczbę ponad 800  000 (!!!) polskich dzieci, które 
urodziły się bądź w ciągu najbliższych lat urodzą za granicą.

Liczba ta zresztą może okazać się zaniżona, podobnie jak zaniżony jest chyba 
przyjęty tu współczynnik rozrodczości dla polskiej społeczności w diasporze. War-
to w tym związku przytoczyć obserwację Pauliny Treveny na temat sytuacji w Wiel-
kiej Brytanii:

A rapid growth in numbers of births to Polish women residing in the UK has also been not-
ed in recent years: from 924 births in 2001 to as many as 13,333 births by 2007, placing Polish 
mothers as second among all foreign-born women giving birth to children in Britain […]. The 
trend of increasing births to women of Polish origin is clearly still continuing: in 2008 16,101 
such births were recorded16.

Ponad 2% polskiego społeczeństwa przyszło w ostatnich kilku latach albo przyj-
dzie na świat poza granicami ojczyzny rodziców. To niespotykana dotąd skala pro-
blemu, wobec którego stoimy jako naród.

Dzieciom diaspory należy zapewnić prawidłowy rozwój w warunkach życia 
w dwóch kulturach, z dwoma językami, uświadomić, że znajomość języka i kultu-
ry ojczystej rodziców nie jest obciążeniem, lecz bogactwem sprzyjającym rozwojo-
wi intelektualnemu, jest warunkiem budowania tożsamości wolnej od kompleksów 
„obcego”, „gorszego”. Wychowanie dzieci diaspory w duchu wielokulturowości leży 
zarówno w interesie Polski, jak i krajów osiedlenia. Akulturacja młodego pokolenia 
Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny nie powinna jednak oznaczać 
asymilacji, utraty więzi z kulturą i językiem rodziców ani marginalizacji, czyli zna-
lezienia się w sytuacji odrzucenia przez społeczność kraju zamieszkania przy jed-
noczesnym odcięciu się od własnych korzeni i związków z krajem i kulturą państwa 
pochodzenia. Grozi to bowiem wykorzenieniem, rozchwianiem więzi rodzinnych, 

16 P. Trevena, ‘New’ Polish migration to the UK…
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zaburzeniami tożsamości owocującymi społecznym niedostosowaniem młodego 
człowieka. Należy pamiętać, że socjalizacja pierwotna (enkulturacja) – przyswoje-
nie przez dziecko systemu wartości i podstawowych norm zachowań społecznych 
– dokonuje się w domu rodzinnym. Ten wyniesiony z domu wzorzec zachowań sta-
je się podstawą wtórnej socjalizacji – procesu dostosowania się do norm i systemu 
wartości otaczającego społeczeństwa, w tym oczywiście dominującego społeczeń-
stwa kraju osiedlenia.

Aby jednak pomóc młodej diasporze, konieczne jest zrozumienie istoty proble- 
mów, wobec których stoją dzieci migrantów i ich rodzice. Wielokrotnie podkreślano 
pilną potrzebę podjęcia szeroko zakrojonych badań interdyscyplinarnych (w zakresie 
socjologii, psychologii rozwojowej i międzykulturowej, kulturoznawstwa, lingwisty-
ki) nad problemami migracji17. Niezwykle ważne zagadnienie psychicznych, spo-
łecznych, językowych trudności migracji (emigracji i reemigracji) pozostaje w Pol-
sce nadal nierozpoznane.

Zarys takiego programu przedstawiłem na III Kongresie Polskich Towarzystw 
Naukowych na Obczyźnie18 (prowadzone dotychczas badania socjologiczne migracji 
najczęściej ograniczają się do zagadnień rynku pracy19). Tu ograniczę się do przy-
pomnienia podstawowych tez. Oczywisty jest postulat rozwoju szkolnictwa polo-
nijnego opartego na przemyślanym, elastycznym programie nauczania języka pol-
skiego i wiedzy o Polsce (został opracowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
przez zespół kierowany przez dr Grażynę Czetwertyńską – Podstawa programowa 
dla uczniów polskich uczących się za granicą).

Niezbędne jest także zawarcie umów międzypaństwowych w sprawie nauczania 
języka ojczystego w systemie szkolnym danego państwa, w tym ocena programów 
nauczania oraz egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli języka polskiego w tych 
placówkach. Pilna jest potrzeba zintensyfikowania pracy z młodzieżą polonijną, 

17 Por. J. Cieszyńska, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu 
tożsamości Polaków w Austrii, Kraków, 2006; także: R. Laskowski, Polskie dzieci w Szwecji. Naucza-
nie języka i kultury polskiej, w: Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, red. D. Prasza-
łowicz, J. Kulpińska, Kraków, 2014, s. 227–250.

18 R. Laskowski, Program wsparcia młodej polskiej diaspory (zarys), w: Patriotyzm wczoraj i dziś. 2010, 
seria „Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności”, t. IX, Kraków, 2011, s. 101–107.

19 Np. K. Iglicka, Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa, 2010; D. Bień-
kowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i reko-
mendacje, jak nie zmarnować ich kapitału, Kraków, 2010; A. Fihel, P. Kaczmarczyk, J. Mackiewicz-
-Łyziak, M. Okólski, Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning 
of the transitional arrangements. Country report: Poland, 2009, strona internetowa: Migracje.uw.edu. 
pl/news/518; A. Major, W. Tuczyński, B. Wasiewski, Nowa emigracja, jej potrzeby i oczekiwania na przy-
kładzie Wielkiej Brytanii, 2009, strona internetowa: Google.pl/search?source=ig&hl=pl&rlz=1G1G-
GLQ_PLPL247&=&q=Nowa+emigracja%2C+jej+potrzeby+i+oczekiwania+na+przyk%C5%82ad
zie+Wielkiej+Brytanii&btnG=Szukaj+w+Google&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=.
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łącznie z powołaniem szkoły liderów – przyszłych animatorów życia polonijnego. 
Sytuacja wymaga też opracowania programu pomocy wychowawczej dla rodziców. 
Nauczyciele języka polskiego za granicą winni zostać przeszkoleni w zakresie so-
cjologii i psychologii międzykulturowej, lingwistycznych podstaw bilingwizmu. Stąd 
m.in. wypływa pomysł stworzenia systemu podyplomowych studiów doskonalenia 
zawodowego dla lektorów polskiego za granicą.

Realizacja tych postulatów wymaga, o czym już była wyżej mowa, rozpoznania 
rzeczywistej sytuacji młodej diaspory polskiej. W grę wchodzą tu niemałe koszty, po-
noszone przez państwo polskie i organizacje pozarządowe, ale także fundusze euro-
pejskie (na programy badawcze i wdrożeniowe), oraz środki finansowe państw-
-gospodarzy przeznaczone na wsparcie społeczeństwa wielokulturowego.

Już teraz istnieje kilka polskich i zagranicznych ośrodków prowadzących badania 
nad społecznościami polonijnymi. Przykładowo warto tu wymienić kilka prowadzo-
nych aktualnie (lub ukończonych) poza Polską projektów: „International labour mo-
bility and its impact on family and household formation among Polish migrants liv-
ing in England and Scotland”20, opracowany w Trinity College w Dublinie „Polonia 
in Dublin”21 czy prowadzony pod kierunkiem prof. Bernharda Brehmera „Current 
Polish-German Bilingualism in Germany”22. Sensowne byłoby stworzenie listy dys-
kusyjnej osób/ośrodków prowadzących badania nad polską diasporą.

4. MOWa pOlSkicH dZieci W diaSpOrZe

Drugie pokolenie imigrantów, także oczywiście polskich, podlega procesowi ada-
ptacji w kraju zamieszkania. Dzieci i młodzież stają się – przynajmniej w su-

biektywnym odczuciu – pełnoprawnymi członkami dominującego społeczeństwa. 
Dominacja języka i kultury kraju zamieszkania nierzadko powoduje nawet u dzieci 
urodzonych w Polsce utratę polskiego poczucia narodowego. Szczególnie trudna, 
jeśli chodzi o polską tożsamość narodową, jest sytuacja małżeństw mieszanych – tu 
wyjątkowo dziecko uważa się za Polaka.

20 Dla mnie – językoznawcy – z czterech celów, jakie postawiła przed sobą autorka projektu, najbar-
dziej interesujące są dwa ostatnie: 3. How do ‘new’ Polish migrants interact and integrate with the 
host society? 4. What are the future intentions of these migrants? Are they planning to have children in 
the UK and to bring them up here? What motivates their decisions to stay in the UK or return to Po-
land?; P. Trevena, ‘New’ Polish migration to the UK…

21 P. Mühlau, M. Kaliszewska, A. Röder, Polonia in Dublin: Polish migrants’ perceptions of quality 
of life, earnings and work. Report of Survey Findings, no. 2, 2010, strona internetowa: Academia.
edu/5067575/Polonia_in_Dublin_Polish_migrants_perceptions_of_quality_of_life_earnings_
and_work.

22 Por. B. Brehmer, Contact-induced changes…
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Opanowanie przez młodych ludzi języka ojczystego rodziców w warunkach ży-
cia w diasporze jest z oczywistych względów utrudnione – ograniczona z koniecz-
ności liczba bodźców językowych, jakie dzieci otrzymują od otoczenia (zawężonego 
do rodziny i kręgu znajomych), nie dostarcza wystarczająco dużo materiału do peł-
nego przyswojenia języka.

Nieco skrajnym przykładem stopnia (nie)opanowania języka polskiego przez dzie-
więcioletnie dziecko urodzone w polskiej rodzinie w Szwecji mogą być wypowiedzi:

Świnka poleciała do tego drugiego świnka, co miała domek od patyczków; Te dwa… te dwie 
świnki mówili; Oni mają dwie pomidori i dwie szklanki;

[Widzę] jednego chłopaka, jednego dziewczynka; Chłopak ma niebieska… niebieskie swe-
ter; Dziewczynka ma czerwony… czerwonego… czerwonego sukienkie; Dziewczynka ma fio-
letowego swo… sukienkie, a chłopczyk ma czerwonego sweter; Chłopczyk ma czerwony… go 
swetra i niebieskie spodnie, a dziewczynka niebieskiego sukienkie i biały fartuszek; Ma różo-
wego sukienka; [Widzę] jednego chłopaka, jednego dziewczynka; Chłopak ma niebieska, nie-
bieskie sweter […], a dziewczynka ma czerwony, czerwonego sukienkę […]; Dzieczynka ma 
biał… białego czapce [białą czapkę] i ma szalik niebieski, chłopczyk ma szalik żółty i czerwo-
na czapkie […]; Dziewczynka ma też brązowe buty i ona ma kurtkę zielonom; Dziewczynka 
ma różowego… sukienka, a chłopczyk ma żółtego płaszcza i żółtego czapka i żółty buty; jeden 
chłopak, jeden dziewczynka, co biegną23.

Nawet u dzieci urodzonych w Polsce bardzo często następuje szybki proces co-
fania się języka ojczystego i utraty polskiego poczucia narodowego24. Jest to wpraw-
dzie zjawisko powszechne, ale bynajmniej nie nieuniknione. Nierzadkie przykłady 
dzieci (także z małżeństw mieszanych) dowodzą, że świadoma i konsekwentna pra-
ca rodziców nad przyswojeniem przez pociechę języka ojczystego oraz kultury kra-
ju ich pochodzenia jest w stanie zapobiec procesowi utraty (nieopanowania) języka 
rodziców i wynaradawiania się.

Wymieńmy tu najważniejsze czynniki sprzyjające zachowaniu/opanowaniu przez 
dziecko w diasporze języka ojczystego rodziców. Poza świadomą pracą rodziców, 
czynnikiem najważniejszym, trzeba wymienić społeczny status nosicieli języka mniej-
szości i poziom ich wykształcenia. Niezmiernie ważną rolę odgrywa świadomość 
wartości i odrębności własnej kultury oraz języka i związana z tym samoocena. 
Ocena otoczenia społecznego imigracyjnej mniejszości odgrywa oczywiście ważną 
rolę: negatywna opinia na temat kultury społeczności migracyjnej, jej niski status 

23 R. Laskowski, Język w zagrożeniu…, s. 96.
24 Oto np. co pisze T. R. Patterson, Language Loss Among Polish Immigrant Children, University of Texas 

in Arlington, 1990, rękopis rozprawy doktorskiej: My son moved to United States from Poland when 
he was 3:8 [trzy lata i osiem miesięcy]. At the time of his arrival he was monoligual Polish. I watched 
in astonishment at the speed with which he acquired English and lost Polish. In two years he spoke En-
glish fluently and completely lost his ability to speak Polish.

Roman Laskowski



59

społeczny prowadzą do marginalizacji tej grupy, co rodzi tendencję do samoizola-
cji. Niemałe znaczenie ma tu odległość kulturowa (w tym religia) między mniejszo-
ścią a dominującą większością. Koncentracja grupy mniejszościowej w miejscu za-
mieszkania sprzyja wprawdzie kultywowaniu także przez dzieci języka ojczystego 
rodziców, prowadzi jednak do zamykania się w swoim getcie kulturowym. Oczy-
wiście ważną rolę odgrywa intensywność kontaktów z krajem ojczystym rodziców 
i jego kulturą. Dodajmy od razu – chodzi o żywe kontakty między ludźmi, gdyż 
oglądanie telewizji czy słuchanie bajek nigdy nie zastąpi uczestniczenia, chociażby 
raz do roku, w codziennym życiu kraju pochodzenia rodziców, w dziecięcych zaba-
wach i kłótniach, nie zastąpi spacerów z dziadkiem, pogawędek z babcią. Dziecko, 
zwłaszcza małe, tylko wtedy ma szanse poczuć, że jego „inność” w kraju zamiesz-
kania staje się mniej dojmująca, że jest kraj, świat, w którym ci „inni” nie są „inny-
mi”, „obcymi”. Bardzo ważne jest instytucjonalne wsparcie zarówno ze strony kraju 
pochodzenia25, jak i osiedlenia (system szkolnictwa, pomoc organizacji i stowarzy-
szeń polonijnych, programy radiowe i telewizyjne itp.).

Oczywiście, co kolejny raz trzeba podkreślić, najważniejsza jest postawa rodzi-
ców wobec własnego systemu wartości, swojej kultury, z jednej strony, oraz kultu-
ry i norm społecznych społeczeństwa kraju osiedlenia, z drugiej. W różnych histo-
rycznych warunkach, w różnych otoczeniach społecznych, w różnych kulturalnych 
i socjalnych uwarunkowaniach społeczności mniejszościowe przyjmowały i przyj-
mują różnorakie strategie przystosowawcze. Można jednak wskazać dwa typy stra-
tegii prowadzące do wyraźnie negatywnych skutków dla imigracyjnej grupy mniej-
szościowej26. Chodzi o zachowania społeczne, które nazwałem strategią oblężonej 
twierdzy i strategią skoku do przodu. Ta pierwsza polega na samoizolacji mniejszo-
ści – zamykaniu się w getcie kulturowym i językowym, ta druga – na odrzuceniu 
języka ojczystego i rodzimego systemu wartości, odziedziczonych tradycji kulturo-
wych. Obie strategie, chociaż różnymi drogami, prowadzą do zaburzeń osobowości 
dzieci diaspory, rozchwiania systemu wartości i norm społecznych, a często także 
do zachowań socjopatycznych.

Konieczne jest, aby rodzice żyjący w warunkach diaspory byli świadomi pozy- 
tywnych dla rozwoju intelektualnego dziecka skutków wychowania go w dwóch języ-
kach, w warunkach wielokulturowości. Wczesny bilingwizm pozwala dziecku uświa-
domić sobie różnicę między pojęciem a słowem – etykietką, którą można nadawać 

25 Obiecujący jest przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP plan współpracy z pol-
ską diasporą; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Plan współpracy z Polonią i Polakami za grani-
cą w 2013 r., Warszawa, 2012, strona internetowa: Msz.gov.pl/resource/7dc8cbce-9364-4a96-8c38-
-f56e71796c2d:JCR. Por. też postulaty zawarte w: R. Laskowski, Program wsparcia młodej polskiej 
diaspory…

26 R. Laskowski, Język w zagrożeniu…, s. 26 n.
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pojęciu, a która się zmienia w zależności od sytuacji, od potrzeb. Pewne zwierzę do-
mowe przestaje być po prostu psem, jest zwierzęciem (pojęciem), o którym raz mówi 
się pies, innym razem dog, chien, Hund albo собака. Pojęcie odrywa się od słowa, 
od języka – dziecko zaczyna myśleć pojęciami, rozwija się zdolność abstrakcyjnego 
myślenia. Wcześnie kształtuje się także kompetencja metajęzykowa – świadomość 
istnienia różnic między językami i umiejętność posługiwania się regułami pocho-
dzącymi z różnych języków. Jedną z konsekwencji tej kompetencji są często ponad-
przeciętne zdolności lingwistyczne dzieci bilingwalnych (stosunkowa łatwość opa-
nowania kolejnych języków).

Oto parę przykładów: dziecko wychowywane w Szwecji w polsko-rosyjskiej inteli-
genckiej rodzinie w myśl zasady one person, one language (OPOL, każde z rodziców 
konsekwentnie rozmawia z pociechą i mówi przy niej w swoim języku ojczystym) 
w wieku trzech i pół roku zostało wysłane do przedszkola z zerową znajomością 
szwedzkiego. Jako pięciolatek mówiło w tych trzech językach. Dziś – w wieku 
20 lat – włada sześcioma językami (pierwszym jest oczywiście szwedzki), w tym 
trzema biegle.

Dziewczynka wychowywana w Niemczech w polskiej rodzinie robotniczej. Dziś 
jako studentka mówi w czterech językach, a uczy się piątego.

Pięcioletni chłopczyk wychowywany (według zasady OPOL) w Brukseli w rodzi-
nie polsko-niemieckiej mówi po polsku i francusku, rozumie po niemiecku (ojciec 
mówi do niego konsekwentnie po niemiecku, on odpowiada po francusku).

Od 40 lat27 toczy się dyskusja nad wpływem bilingwizmu na inteligencję dziec-
ka. Dziś nawet bardzo ostrożni badacze stwierdzają pozytywny wpływ wczesnego 
bilingwizmu na rozwój intelektualny, zwłaszcza na kształtowanie zdolności twórczych, 
w szczególności zdolności koncentracji i selekcji informacji w danej chwili nie-
istotnych, elastyczności myślenia, pomysłowości, oryginalności. Potwierdzają to także 
(czasem ostrożnie) liczne studia z zakresu psycholingwistyki dzieci bilingwalnych28. 
Podkreśla się ważność nie tylko i nie tyle samego wczesnego bilingwizmu, ile wy-
chowania w warunkach wielokulturowości29.

27 E. W. Lambert, E. Peal, The relation of bilingualism to intelligence, w: E. W. Lambert, Language, Psy-
chology and Culture, selected and introduced by A. S. Dil, Redwood City, 1972, s. 111–159.

28 J. Cummins, The influence of bilingualism on cognitive growth. A synthesis of Research and explana-
tory hypothesis, „Working Papers on Bilingualism”, 1976, 9, s. 1–44; J. Cummins, Bilingualism and the de-
velopment of metalinguistic Awareness, „Journal of Cross-Cultural Psychology”, 1978, 9, s. 131–149; 
Handbook of Bilingualism. Psycholinguistic Approaches, ed. by J. F. Kroll, A. M. B. de Groot, Oxford, 
2005; I. Kecskés, L. Albertazzi, Cognitive Aspects of Bilingualism, Dordrecht, 2007; E. Bialystok, Bi-
lingualism in Development. Language, Literacy & Cognition, Cambridge, 2009; F. Grosjean, Bilin-
gual. Life and Reality, London, 2010.

29 A. V. Kharkhurin, The role od cross-linguistic and cross-cultural experience in bilinguals’ divergent think-
ing, w: I. Kecskés, L. Albertazzi, Cognitive Aspects…, s. 175–210.
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Życie z dwoma językami, w dwóch różnych kulturach czyni dziecko, człowie-
ka otwartym na świat, uświadamia jego różnorodność, uczy tolerancji, rozumienia 
„innego” i – co niezwykle ważne – akceptacji własnej odrębności, bycia „innym” 
niż pozostali „inni” w wielokulturowym świecie.

5. dZieci pOlSkie W SZWecji

W latach 1998–2002 w Szwecji zostały przeprowadzone pod moim kierunkiem 
badania nad znaczną grupą 133 dzieci w wieku 5–15 lat. Celem było zba-

danie mechanizmów przyswajania/utraty języka polskiego w warunkach biling-
wizmu oraz rozpoznanie sytuacji socjolingwistycznej30. Uwzględniono m.in. język 
porozumiewania się w rodzinie, przy czym potwierdzenie znalazły dwie (skądinąd 
znane) tezy: decydujący wpływ matki na język dziecka oraz prawidłowość, iż dru-
gie pokolenie imigrantów preferuje (także w rozmowach rodzeństwa) język dominu-
jący, język kraju zamieszkania. Po raz kolejny okazało się też, że o ile dzieci drugie-
go pokolenia imigrantów rozmawiają z rodzicami po polsku lub w obu językach, 
o tyle językiem porozumiewania się rodzeństwa jest język dominujący, w tym wy-
padku szwedzki. Typowy u dzieci diaspory jest bilingwizm niezbalansowany, z ję-
zykiem szwedzkim jako dominującym. Przeprowadzone na stosunkowo dużym 
zbiorze badania pokazały, że dla przytłaczającej większości (65,5% badanych) ła-
twiejszy jest szwedzki; dotyczy to także aż połowy dzieci urodzonych w Polsce (ba-
dano mowę osób mieszkających w Szwecji co najmniej przez pięć lat). Jedynie co 
12 badany twierdził, że łatwiej mu mówić po polsku, a co czwarty nie dostrzegał 
różnicy w stopniu trudności w posługiwaniu się językami polskim i szwedzkim 
(tylko w tej ostatniej grupie mogłoby chodzić o zbalansowany polsko-szwedzki bi-
lingwizm).

Interesujące okazały się wyniki ankiety na temat stosunku dzieci do posługiwa-
nia się w rozmowach z rodzicami językiem polskim w miejscach publicznych: co 
czwarty respondent odmawia rozmawiania po polsku w miejscach publicznych, 
przy czym prawie 20% ogółu stwierdzało, iż wstydzi się, krępuje mówić po polsku 
poza domem rodzinnym. Wprawdzie niemal połowa badanych twierdziła, że z rodzi-
cami w miejscach publicznych rozmawia po polsku, okazało się jednak, że w przy-
tłaczającej większości są to dzieci, które często bywały w Polsce.

Wypływa stąd parę oczywistych wniosków. Fakt, że tak znaczny procent biorą-
cych udział w badaniach ma kompleksy językowe (i – z całą pewnością – kulturo-
we) wskazuje na błędy wychowawcze rodziców, którzy nie potrafią pomóc dziecku 
w zrozumieniu, że znajomość dwóch języków, dwóch kultur umiejętnie wykorzy-

30 R. Laskowski, Język w zagrożeniu…
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stana jest bogactwem, którego pozbawieni są koledzy wychowani w jednej kultu-
rze. Lekarstwem jest oczywiście przemyślana strategia wychowawcza, której skład-
nikiem winny być możliwie częste kontakty dziecka z ojczyzną rodziców. Są one 
niezwykle ważne dla kształtowania się tożsamości dziecka, nie tylko narodowej, 
leczą z kompleksów kulturowych, dojrzewający młody człowiek zyskuje pewność 
siebie, przestaje traktować swoją „inność” jako obciążenie, uwalnia się od poczucia 
„gorszości”, a tym samym zaczyna traktować siebie jako pełnoprawnego członka 
społeczeństwa. Wbrew pozorom świadomość, akceptacja swojej kulturowej odręb-
ności sprzyja integracji z otaczającym społeczeństwem.

W badaniach staraliśmy się również rozpoznać poczucie narodowe polskich dzie-
ci i młodzieży zamieszkałych w Szwecji. Trzeba sobie jednak zdać sprawę z faktu, 
że w dzisiejszym globalizującym się świecie, w wielokulturowej Europie tożsamość 
narodowa (zwłaszcza tożsamość młodej diaspory) przestała być oczywistym „dobrem 
dziedziczonym”. Dziecko, młody człowiek stoi przed wyborem kilku możliwości: 
tożsamości narodowej odziedziczonej lub adaptowanej czy hybrydalnej, łączącej np. 
polskie i angielskie czy szwedzkie poczucie narodowe, wreszcie rodzącej się, zwłasz-
cza w środowiskach młodzieży imigracyjnej, tożsamości europejskiej. W przeprowa-
dzonych przez nas badaniach staraliśmy się te tendencje rozpoznać, a także zbadać 
czynniki sprzyjające zachowaniu odziedziczonej tożsamości etnicznej. Uwidoczni-
ła się wyraźna zależność poczucia narodowego dziecka od języka porozumiewania 
się w rodzinie; szczególnie dobrze widoczny jest związek między językiem porozu-
miewania się rodzeństwa a poczuciem narodowym dzieci.

Banalnym wnioskiem dotyczącym warunków zachowania języka polskiego w ob-
cym otoczeniu językowym jest stwierdzenie, że decydujące znaczenie ma postawa 
rodziców konsekwentnie posługujących się językiem ojczystym w swych kontak-
tach z podopiecznymi.

Wśród badanych dominuje oczywiście szwedzkie poczucie narodowe: 46% dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym uważa się za Szwedów, przy czym różnica między 
dziećmi urodzonymi w Polsce a urodzonymi w polskich rodzinach w Szwecji jest 
uderzająca – o ile blisko połowa (42%) tych pierwszych czuje się Polakami, o tyle 
co szósty urodzony w Szwecji uważa się za Polaka. Większość urodzonych w Szwe-
cji deklarowała podwójną tożsamość narodową bądź nie potrafiła jej określić (tak 
określał siebie – lub niedookreślał – co siódmy badany urodzony w Polsce). Z wie-
kiem maleje procent dzieci o niejasnym poczuciu narodowym – w najstarszej gru-
pie (13–15 lat) całkowicie znika kategoria dwojga narodowości.

Interesujące, że dzieci z najstarszej grupy wiekowej stosunkowo najczęściej de-
klarują się jako Polacy. To tym bardziej godne uwagi, że w tej grupie wiekowej de-
cydującą przewagę mają albo urodzeni w Szwecji (58%), albo przybyli do tego kra-
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ju w wieku 5–7 lat i zamieszkali w nim co najmniej od 8 lat (ponad 1/4 badanych 
w tym wieku). O tym, że wyniki te nie są przypadkowe, wydają się świadczyć bada-
nia Ewy Lipińskiej i Anny Seretny31 przeprowadzone w Chicago wśród tamtejszej 
młodej Polonii. Okazuje się, że także i tam w grupie najstarszej młodzieży szkolnej 
dominuje polskie poczucie narodowe.

Nasuwa się pytanie, jakie czynniki wywołują właśnie w okresie dojrzewania tę 
rysującą się tendencję do identyfikacji z narodowością rodziców. To wiek, w któ-
rym młody człowiek dokonuje świadomych wyborów, w którym kształtuje się jego 
osobowość, w tym także tożsamość etniczna. To wiek, w którym żyjący w diasporze 
młody człowiek uświadamia sobie własną odrębność kulturową, niepełną przyna-
leżność do dominującego społeczeństwa, swoją „inność”. Ta „inność”, którą trzeba 
zaakceptować, może być przyczyną frustracji, ale także powodem dumy.

6. uWagi kOńcOWe

Warto na koniec dodać kilka uwag o charakterze wniosków, w tym wynikają-
cych z naszej niewiedzy. Chyba najważniejszy z nich to pilna potrzeba roz-

poznania sytuacji demograficznej polskiej diaspory, w tym chociażby szacunkowej 
liczby polskich dzieci poza granicami Kraju. Procent dzieci znajdujących się poza zasię-
giem polonijnego szkolnictwa jest tajemnicą, podobnie zresztą jak przyczyny ogra-
niczonego zasięgu nauczania języka i kultury polskiej poza granicami. Nie mamy 
wiedzy na temat postaw rodziców wobec nauczania języka polskiego, polonijnego 
szkolnictwa, bilingwizmu. Dopóki nie zmniejszymy w sposób istotny tej luki po-
znawczej, nie będziemy jako społeczeństwo w stanie sprostać problemom młodej 
polskiej diaspory. A nie zmniejszymy stopnia naszej niewiedzy bez wsparcia śro-
dowisk polonijnych: nauczycieli, stowarzyszeń i organizacji. Oczywiście wymaga to 
ze strony państwa polskiego przemyślanej polityki szeroko zakrojonych badań śro-
dowisk polonijnych i mądrej polityki wsparcia polskiej diaspory. Polityki służącej 
Polsce, także tej Polsce, która żyje poza granicami Ojczyzny.

31 E. Lipińska, A. Seretny, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedzi-
czonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Kraków, 2012.
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bilingualiSM Of tHe SecOnd generatiOn 
Of MigrantS and tHe fOrMatiOn 

Of tHeir SenSe Of natiOnal belOnging
Summary

Following Poland’s entry into the EU, over 2 million people have emigrated, most of 
them young people and future parents. During the next few years, the Polish Diaspora 

will grow as thousands of children are born outside of their parents’ homeland. These chil-
dren will have to accept their Polish roots and find their place in their new adopted country. 
Language is the key to understanding their inherited culture and the culture of their adopt-
ed country. There is a growing generation of children who are brought up from birth with 
two languages and two cultures. The task of parents, teachers and the Polish government is 
to ensure that this bilingualism is an asset to both the children, and the countries. This re-
quires thoughtful support from parents and, moreover, an understanding of the different 
types of language transfer / linguistic interference common when ‘living in two languages’.

Keywords: emigration, Polish language, Swedish language, bilingualism, language interfer-
ence, ethnic identity
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aleksandra podhorodecka
Polska Macierz Szkolna, Londyn

Sytuacja pOlSkicH SZkół SObOtnicH 
W Wielkiej brytanii

W artykule ujęłam własne przemyślenia, oparte na 45-letnim doświadczeniu, gdyż 
przystąpiłam do Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie w 1970 roku 

i od tego czasu pełnię w nim różne funkcje, od 15 lat jestem prezesem. Tekst został 
napisany w roku 2012 na podstawie danych z mojej publikacji z 2003 roku, obecnie 
jedynie częściowo go zaktualizowałam.

Aby zrozumieć istnienie i działalność polskich szkół przedmiotów ojczystych w Wiel- 
 kiej Brytanii, trzeba cofnąć się do czasów II wojny światowej i przypatrzeć, 

choć powierzchownie, losom Polaków, których konsekwencje działań wojennych rzu-
ciły na Wyspy Brytyjskie. Nie były to łatwe lata dla żołnierzy, którzy walcząc na wszyst-
kich frontach świata, zostali ostatecznie zdradzeni przez aliantów. Aliantów, którzy 
w układzie jałtańskim oddali kraje środkowej i wschodniej Europy Rosji na pożar-
cie. Kierując się własnym dobrobytem i rzekomą troską o pokój naświecie, wyrzekli się 
również i Polski, która tak dzielnie stawiała opór niemieckim najeźdźcom i przez 
sześć lat wojny oddawała swych synów w walce o wolną i niezależną Europę.

Układ jałtański odcinał całej rzeszy polskich żołnierzy oraz rodzinom, które prze-
szły przez zsyłkę do Rosji i obozy tzw. dipisów w Afryce czy Indiach, drogę bezpiecz-
nego powrotu do Kraju i zmuszał do pozostania na Zachodzie. To bardzo trudny czas 
dla Polaków, którzy znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Wielu zdecydowało się na wy-
jazd do Australii, Kanady czy Stanów Zjednoczonych, większość jednak pozostała 
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w Zjednoczonym Królestwie i starała się urządzić życie w raczej nieprzychylnej at-
mosferze nieufności i niezrozumienia potrzeb psychicznych i materialnych Polaków. 
Polaków, którzy z uporem maniaka i wiarą w rychły powrót do Polski chwytali się 
każdego zajęcia. Większość nie znała języka angielskiego, więc nie mogła pracować 
w swoich zawodach adwokatów, nauczycieli, lekarzy czy profesorów. Dlatego pol-
scy obywatele zmywali naczynia w restauracjach, myli autobusy, sprzątali dworce 
kolejowe, pracowali w kopalniach czy fabrykach, a wieczorami spotykali się, aby ra-
zem ubolewać nad losem, wspominać przedwojenne lata i organizować życie społecz-
ne. Obracając się w swoim gronie, nie poznawali języka angielskiego i wielu do śmierci 
znało tylko jego najbardziej podstawowe zwroty.

W tym pierwszym, jakże trudnym okresie dwie sprawy wysuwały się na czoło 
istniejących potrzeb: polska opieka duszpasterska i oświata. Od 1894 roku w Anglii 
i Walii funkcjonowała Polska Misja Katolicka. Jej rektor – ks. Władysław Staniszewski 
– przez lata wojenne kontynuował opiekę nad polskimi imigrantami, a po wojnie orga-
nizował polskie parafie tam, gdzie znajdowały się polskie obozy oraz większe skupiska 
Polaków. Warto tu nadmienić, że polski kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
i św. Kazimierza przy Devonia Road w Londynie (siedziba PMK od 1930 roku) był 
podczas wojny jedyną wolną świątynią polską w Europie, skupiającą nie tylko stale 
powiększające się grono Polaków, ale również polski rząd na uchodźstwie i najwyż-
sze polskie władze wojskowe.

Oświata polska miała trochę inne początki, gdyż potrzeba nauczania języka polskie-
go, historii czy geografii oraz przekazu świadomości narodowej brała swój początek 
w rodzinie. To rodzice – przy wydajnej pomocy polskiego duszpasterstwa – zakładali 
pierwsze polskie szkoły przedmiotów ojczystych. To oni zbierali się razem, gromadzili 
siły i zasoby, aby sprostać postawionym sobie zadaniom zachowania dla Polski pokole-
nia młodych Polaków wyrastających w obcym środowisku i z dala od Ojczyzny.

Szkoły powstawały spontanicznie i równocześnie w bardzo odległych od siebie 
miejscowościach, tam, gdzie mieszkały rodziny polskie. A los rzeczywiście rozrzu-
cił je po całej Wielkiej Brytanii, bo zakładano obozy – najczęściej w opuszczonych 
placówkach wojskowych z barakami i podstawową infrastrukturą – tam, gdzie była 
nadzieja na pracę. Szkoły sobotnie – tak zaczęto je nazywać, gdyż lekcje odbywały 
się w sobotni poranek, dzień wolny od zajęć w angielskiej szkole – często nie wie-
działy o sobie nawzajem. Borykały się z poważnymi trudnościami, ale nie brak im 
było entuzjazmu. Wszystkimi kierowała troska o przyszłość polskich dzieci. Pla-
cówki najczęściej korzystały z bardzo skromnych i małych pomieszczeń w polskich 
ośrodkach parafialnych czy polskich klubach. Zespoły nauczycielskie składały się naj-
częściej z przedwojennych pedagogów, którzy – pracując fizycznie przez cały tydzień 
– z radością i poczuciem misji powracali do zawodu w sobotni poranek. Korzysta-
no z podręczników wydawanych podczas wojny na Bliskim Wschodzie – o skrom-
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nej szacie graficznej, ale głębokich treściach patriotycznych. Jakoś nie mówiło się 
wtedy o tym, iż czasowy pobyt w Anglii może się przedłużyć i zamienić w stały. 
Ciągle liczono na zmianę układu jałtańskiego i rychły powrót do Polski. Nadzieja 
ta trzymała ludzi przy życiu.

W takich to warunkach w 1953 roku w Anglii została powołana ponownie do ży-
cia Polska Macierz Szkolna, organizacja o korzeniach sięgających początków XX wieku 
– istniała w Polsce od 1903 roku, zaprzestała działalności podczas II wojny świato-
wej. Głównymi pomysłodawcami byli przedwojenni działacze, członkowie Macie-
rzy: gen. Władysław Anders i Władysław Kański. Czy mogli wówczas przewidzieć, 
że organizacja będzie funkcjonowała w Wielkiej Brytanii przez przeszło 60 lat? Sto-
warzyszenie postawiło sobie wtedy cele, które przyświecają mu również i dzisiaj, choć 
tak wiele się zmieniło od tamtych czasów. W punkcie 3 statutu czytamy:

Celem Stowarzyszenia jest rozwój polskiej oświaty szkolnej i przedszkolnej, utrzymanie i po-
głębianie świadomości religijnej i narodowej wśród dzieci i młodzieży, wychowanie młodego 
pokolenia w duchu wiary ojców, tradycji i kultury narodowej oraz wierności dla sprawy nie-
podległości i wolności Rzeczypospolitej Polskiej. Cel ten Stowarzyszenie urzeczywistnia we-
dług programu, który corocznie uchwala Rada Stowarzyszenia.

Wyznaczone zadania Macierz realizowała poprzez wspieranie polskich szkół sobot-
nich, udzielanie informacji na temat polskiej oświaty, wydawanie czasopism i pod- 
ręczników (tak bardzo potrzebnych w okresie, kiedy nie było żadnego kontaktu z Kra-
jem i korzystanie z podręczników wydawanych w Polsce było niemożliwe), organi-
zowanie konferencji szkoleniowych, opracowanie programu nauczania (korzysta-
ły z niego szkoły sobotnie, później był aktualizowany), prowadzenie inspektoratu 
szkolnego i utrzymywanie biura – z początku w skromnym pokoiku w Ognisku 
Polskim, a później jako stały lokator, udziałowiec w Polskim Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym.

Szkoły rosły, gromadziły uczniów, nawiązywały kontakty z lokalnymi władzami. 
Najczęściej rozpoczynały swoją działalność przy polskich parafiach, gdzie gromadzi-
ły się polskie rodziny, ale z czasem przenosiły się do angielskich budynków szkol-
nych, za które musiały płacić nieraz bardzo wysokie czesne. Rodzice rozumieli jednak, 
że szkoły są dzieciom potrzebne nie tylko ze względu na naukę języka polskiego, 
kultury, historii czy geografii, ale również i dlatego, że tworzyły polską wspólnotę 
– młodzi Polacy zapisywali się do zespołów folklorystycznych czy drużyn harcer-
skich, gdzie tworzyły się przyjaźnie i uczniowie odnajdywali swoje korzenie i zro-
zumienie istoty polskości, często forsowanej w domu. Rodzice wiedzieli, że to dom, 
rodzina są i muszą być pierwszymi oraz głównymi nauczycielami i promotorami 
polskości, że żadna szkoła sobotnia, mimo że pomaga w przekazywaniu języka pol-
skiego, nie zastąpi ich w utrzymaniu tożsamości.
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Tu leży sukces polskich szkół przedmiotów ojczystych zakładanych w latach 50. 
Rodzina współpracowała ze szkołą, rodzice czytali z dziećmi po polsku, opowiadali 
im bajki, rozmawiali z nimi w języku ojczystym, pomagali przy odrabianiu lekcji. 
Interesowali się działalnością placówki i angażowali się w najrozmaitsze inicjatywy, 
choć bardzo ciężko pracowali i nieraz cierpieli wielką biedę. W pokoleniu tzw. emi-
gracji niepodległościowej panowało przeświadczenie, że wychowując dzieci i mło-
dzież w duchu polskości, przekazując im znajomość języka polskiego oraz wartości 
patriotyczne, służą Ojczyźnie. Uważali, że Polska będzie kiedyś potrzebowała mło-
dych ludzi, często urodzonych już w Anglii, ale świadomych swoich korzeni i obe-
znanych z polskim językiem i kulturą.

Szkoły sobotnie funkcjonowały, ponieważ rodzice mieli przekonanie, że utrzy-
manie tych placówek to ich święty obowiązek. Nie tylko płacili za przywilej wysła-
nia dziecka na naukę, lecz także organizowali spotkania towarzyskie, które wspie-
rały szkolny budżet. Imprezy te – bazary, zabawy, pikniki, wspólne grillowanie – nie 
tylko wspomagały placówki materialnie, ale tworzyły wspólnoty.

Przez długie lata rządów komunistycznych w Polsce, kiedy kontakt z Krajem był 
bardzo ograniczony, podstawy działania szkół sobotnich wyglądały bardzo podob-
nie. Zmieniali się nauczyciele, dorastały dzieci, rodziły się nowe – życie zataczało koło. 
Gdy wyczerpały się wojenne podręczniki, Polska Macierz Szkolna zaczęła wydawać 
swoje. Emigracyjni pedagodzy pisali książki dostosowane do stale zmieniających 
się potrzeb dzieci i młodzieży. Z biegiem lat pogarszała się znajomość języka pol-
skiego, malała liczba uczniów, w szkołach zaczęło brakować nauczycieli. Macierz 
starała się wychodzić naprzeciw tym problemom – tworzyła prostsze podręczni-
ki, bardziej ograniczone tematycznie, estetyczne, kolorowe, czasopisma „Dziatwa” 
i „Razem Młodzi Przyjaciele”, w których młodzi czytelnicy mogli wypowiadać się 
na interesujące ich tematy, siłą rzeczy wprowadzały prostsze słownictwo, łatwiej-
szą terminologię, lokalną tematykę. Ci, którzy stali u steru organizacji, zdawali so-
bie sprawę, że niedługo może przyjść taki dzień, że szkoły trzeba będzie zamykać, 
że cele, które przyświecały emigracji niepodległościowej, rozmyją się w codziennej 
rzeczywistości życia na Wyspach. Oczywiście, nie mylili się: w 1960 roku w An-
glii funkcjonowało 150 polskich szkół sobotnich, w których naukę pobierało około 
7000 dzieci – w 1988 roku działało ich już tylko 56 z 2600 uczniami.

Warto poświęcić chwilę uwagi historii egzaminów z języka polskiego, gdyż moż-
liwość zdawania go w angielskim systemie egzaminacyjnym była poważnym bodź-
cem dla funkcjonowaniu polskich placówek. Młodzi Polacy, urodzeni i wychowani 
w Anglii, bez najmniejszej perspektywy współpracy z Polską, pewnie niejednokrot-
nie kwestionowali słuszność i potrzebę uczęszczania do polskiej szkoły w sobotę, 
kiedy ich rówieśnicy grali w piłkę, szli do kina czy po prostu pozostawali dłużej 
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w łóżku. Wielu buntowało się przeciwko nakazom rodziców, którzy wymagali od nich 
dużego wysiłku i poświęcenia, aby utrzymać ich przy polskości, która z biegiem lat 
stawała się coraz mniej uzasadniona. Dlatego fakt, iż na końcu długiego procesu edu-
kacji – trwającego blisko 15 lat – młodzi opuszczą szkołę sobotnią z dodatkowym 
przedmiotem na maturze, stanowił poważną zachętę do nauki.

Już od 1951 roku egzaminy maturalne, do których przygotowywano uczniów 
w szkołach angielskich, stały się dostępne nie tylko dla uczniów szkolnych, ale rów-
nież dla wszystkich zainteresowanych nauką. Dla polskich szkół sobotnich zmiana 
ta miała istotne znaczenie, tym bardziej że reforma zbiegła się terminowo z decy-
zją wpisania języka polskiego na listę przedmiotów w Londynie. Od tego momentu 
uczniowie polskich placówek mogli składać egzamin z języka polskiego i wpisywać 
go na listę swoich przedmiotów maturalnych. Stało to się przysłowiową marchewką 
zatrzymującą młodzież w szkołach, nawet kiedy mieli ich zupełnie dość! W wyniku 
wprowadzonych zmian zaczęto dostosowywać program nauczania do wymogów 
egzaminacyjnych i tworzono klasy maturalne. W latach 60. i 70. liczba uczniów 
przystępujących do egzaminu Ordinary Level (OL, na poziomie dawnej małej ma-
tury) utrzymywała się wokół 500, choć egzamin ten wcale nie był łatwy (wymagał 
przetłumaczenia trzech trudnych tekstów z języka angielskiego na polski i odwrot-
nie oraz napisania wypracowania po polsku).

Egzamin Advanced Level (AL), czyli na poziomie dużej matury, miał trochę inny 
profil. Składał się z dwóch części: pierwsza sprawdzała znajomość języka (tłumacze- 
nia i wypracowania, tylko na wyższym poziomie), a druga – literatury. Zawarte na dru-
gim arkuszu pytania, na które odpowiadało się albo po polsku, albo po angielsku, opie-
rały się na wybranych przez komisję egzaminacyjną pozycjach literackich. Książki te 
co parę lat ulegały zmianom, toteż nauczyciele szkół sobotnich musieli stale dosto- 
sowywać program nauczania do wymogów egzaminacyjnych. W dodatku w po-
czątkowych latach na poziomie AL przeprowadzano dwa egzaminy – pisemny i ustny 
(zdawało się go na terenie Uniwersytetu Londyńskiego).

W 1961 roku ciało egzaminacyjne w Manchesterze (Joint Matriculation Board) 
również wprowadziło język polski do grupy przedmiotów na poziomie OL. W 1972 
Oxford Examination Board dołączyło do tej listy, a zatem uczniowie polskich szkół 
sobotnich mogli zdawać egzamin z języka narodowego na poziomie małej i dużej 
matury w trzech różnych ciałach egzaminacyjnych. Taka sytuacja trwała przez wie-
le lat i co roku poważna liczba młodych przystępowała do egzaminu z języka pol-
skiego, zaliczając go do kompletu przedmiotów zdawanych w szkole angielskiej. 
Placówki te często były dumne z tego, że ich uczniowie zdają dodatkowy przedmiot 
(i to w dodatku dobrze), dlatego z reguły pokrywały koszt egzaminów i pozwalały 
zdawać je na terenie szkoły.
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Możliwość podchodzenia do matury z języka polskiego była jednym z najistot-
niejszych powodów skłaniających polską młodzież do uczęszczania do polskich szkół 
przedmiotów ojczystych. Przez lata jednak polskie organizacje oświatowe, w tym i Pol-
ska Macierz Szkolna, nie były podmiotem w kwestii organizowania egzaminów ma-
turalnych, opiniowania stopnia ich trudności czy wpływania na wymogi egzami- 
nacyjne. Wysiłek strony polskiej sprowadzał się do jak najlepszego wypełnienia wy-
mogów stawianych przez komisje egzaminacyjne.

Pod koniec lat 70. Macierz zaczęła w tym względzie przejawiać postawę bardziej 
zdecydowaną i coraz bardziej aktywną. Pierwszym krokiem było nawiązanie sto-
sunków ze School of Slavonic and East European Studies na Uniwersytecie Lon- 
dyńskim. Podczas rozmów pomiędzy uczelnią a władzami PMS zapewniono, iż propo-
zycje stowarzyszenia będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu tematów egza-
minacyjnych oraz doborze lektur na dużą maturę. Współdziałanie bardzo szybko 
zaowocowało udziałem pracowników Uniwersytetu w konferencjach nauczycielskich 
organizowanych przez Polską Macierz Szkolną. Współpraca ta jest nadal bardzo ści-
sła, choć wiele się od tamtych czasów zmieniło.

Sytuacja egzaminacyjna uległa bowiem poważnej zmianie, kiedy postanowiono 
kompletnie przeorganizować angielski system egzaminacyjny, zamieniając dawny 
egzamin Ordinary Level na General Certificate of Secondary Education (GCSE). Po-
stanowiono również usunąć z listy proponowanych przedmiotów wszystkie te, które 
nie przynosiły należytego dochodu. Nad egzaminem z języka polskiego zawisł miecz 
Damoklesa. Zlikwidowanie egzaminu oznaczałoby spadek motywacji młodzieży 
do nauki w szkole sobotniej. Choć nauczyciele i rodzice patrzyli te placówki z per-
spektywy korzyści, jakie znajomość dwóch języków i dwóch kultur może młodym 
przynieść w przyszłości, dla uczniów możliwość zdawania matury z polskiego stawa-
ła się głównym powodem ich obecności w szkole. Zlikwidowanie egzaminu groziło 
upadkiem polskiej działalności oświatowej. Polska społeczność, pod przywództwem 
Polskiej Macierzy Szkolnej, stanęła do boju. Postanowiono walczyć o egzamin z języ-
ka polskiego i wysiłek ten przyniósł zwycięstwo. Egzamin został uratowany, wpraw-
dzie kosztem rocznej dotacji w wysokości 15 000 funtów, ale przetrwał trudny okres 
i dziś jest jednym z ważniejszych przedmiotów w zestawie języków obcych. I tak jak 
w latach 90. do GCSE zasiadało 300 uczniów, tak dzisiaj zdają go 4000!

Warto przyjrzeć się statystykom egzaminacyjnym z ostatnich lat zawartym w za-
mieszczonych poniżej tabelach i wykresach1.

Sytuacja szkół sobotnich, praktycznie biorąc, niewiele się zmieniała przez lata, kiedy 
w Polsce panował komunizm. Cel ideowy szkoły ojczystej streszcza się do utrzyma-

1 Statystyki przedstawione na konferencji w 2012 r. zostały uzupełnione o kolejne dwa lata.
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Źródło: oprac. Aleksandra Podhorodecka na podstawie statystyk podawanych przez Assessment Quali-
fication Alliance

Wykres 1. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu GCSE 
w poszczególnych latach
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Tabela 1. Liczba osób, które przystąpiły 
do egzaminu GCSE i jego wyniki

Rok
Liczba 
zdają-
cych

Skumulowane oceny procentowe
A* A B C D E F G U

2002 290 15,9 52,1 76,2 84,5 92,8 97,2 99,7 100 100
2003 298 20,1 56,0 80,2 91,3 95,6 97,7 99,0 100 100
2004 352 19,6 60,8 80,7 93,2 97,2 98,0 98,9 100 100
2005 416 15,6 61,3 82,0 90,4 95,4 97,8 98,8 100 100
2006 848 21,3 69,5 86,4 93,8 96,5 99,1 99,1 100 100
2007 1932 18,6 70,3 87,0 93,5 95,5 97,5 98,5 99,8 100
2008 3067 19,2 69,3 86,7 93,6 96,0 97,2 98,1 99,8 100
2009 3676 22,7 69,5 86,2 92,9 96,0 97,9 98,8 100 100
2010 4123 22,1 71,3 87,5 93,6 95,5 97,0 98,4 99,9 100
2011 3413 29,5 74,2 87,5 93,3 95,8 97,7 98,6 99,7 100
2012 4159 33,3 73,1 88,1 93,7 95,9 98,0 98,7 99,7 100
2013 3961 33,5 72,1 86,6 93,4 96,0 98,0 98,5 99,6 100
2014 4535 33,1 71,2 86,4 93,0 96,3 98,1 98,6 99,8 100

Źródło: oprac. Aleksandra Podhorodecka na podstawie statystyk podawanych przez Assessment Quali-
fication Alliance
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Źródło: oprac. Aleksandra Podhorodecka na podstawie statystyk podawanych przez Assessment Quali-
fication Alliance

Wykres 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu AS 
w poszczególnych latach

Aleksandra Podhorodecka

Tabela 2. Liczba osób, które przystąpiły 
do egzaminu AS i jego wyniki

Rok Liczba 
zdających

Skumulowane oceny procentowe
A B C D E U

2002 70 64,3 81,4 95,7 98,6 98,6 100
2003 107 62,6 84,1 93,5 97,2 99,1 100
2004 155 57,4 78,1 91,0 95,5 98,7 100
2005 191 62,3 84,3 95,3 97,9 99,0 100
2006 219 63,5 84,0 95,4 97,7 98,6 100
2007 384 70,1 89,6 96,9 98,2 99,2 100
2008 551 70,8 91,3 97,3 99,1 99,3 100
2009 legacy 

(stary)
252 65,5 84,9 94,0 97,2 98,4 100

new 
(nowy)

544 72,1 91,2 97,4 99,3 99,4 100

2010 1054 73,4 91,8 96,4 98,4 99,4 100
2011 1184 72,6 91,6 96,7 99,2 99,6 100
2012 1195 71,7 86,6 94,0 97,4 98,9 100
2013 1305 79,6 91,3 96,3 98,2 99,2 100
2014 1351 77,1 89,6 94,7 97,2 98,2 100
2015 ≈1500
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Tabela 3. Liczba osób, które przystąpiły 
do egzaminu A2 i jego wyniki

Rok Liczba 
zdających

Skumulowane oceny procentowe
A B C D E U

2002 70 64,3 81,4 95,7 98,6 98,6 100
2003 107 62,6 84,1 93,5 97,2 99,1 100
2004 155 57,4 78,1 91,0 95,5 98,7 100
2005 191 62,3 84,3 95,3 97,9 99,0 100
2006 219 63,5 84,0 95,4 97,7 98,6 100
2007 384 70,1 89,6 96,9 98,2 99,2 100
2008 551 70,8 91,3 97,3 99,1 99,3 100
2009 legacy 

(stary)
252 65,5 84,9 94,0 97,2 98,4 100

new 
(nowy)

544 72,1 91,2 97,4 99,3 99,4 100

2010 1054 73,4 91,8 96,4 98,4 99,4 100
2011 1184 72,6 91,6 96,7 99,2 99,6 100
2012 1195 71,7 86,6 94,0 97,4 98,9 100
2013 1305 79,6 91,3 96,3 98,2 99,2 100
2014 1351 77,1 89,6 94,7 97,2 98,2 100
2015 ≈1500
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nia dziecka dla Polski i polskości – napisał Michał Goławski, prezes Polskiej Macie-
rzy Szkolnej, w 1964 roku. I dalej:

Dla osiągnięcia tego celu dom rodzicielski, parafia polska, nauczycielstwo i całe społeczeń-
stwo polskie muszą wspólnie wytężać wszystkie siły. Jest to nasz obowiązek wobec Polski i na-
rodu polskiego w kraju. Młodzież polską na emigracji musimy wychować w wierze naszych 
ojców i dziadów, zgodnie z tradycją pokoleń, które Polskę chrześcijańską budowały i o jej wol-
ność i niepodległość walczyły2.

Prezes PMS przedstawił wówczas postulaty dotyczące organizacji polskich szkół, 
programu nauczania, doboru kierowników i nauczycieli, lokali i rocznego budżetu. 
Cele nauczania języka polskiego można było określić jako:
 ■ IDEOWE: ukazać i rozmiłować w ideałach prawdy, dobra i piękna, przekazywać 
świadomość narodową młodemu pokoleniu;

 ■ FORMALNE: nauczyć czytać, pisać i wytłumaczyć podstawowe pojęcia językowe; 
zaprawić do rozumienia utworów, przekazać umiejętność wyrażania myśli w sło-
wie i piśmie;

 ■ PRAKTYCZNE: przekazać wiedzę o kulturze i historii narodu.
Nikt w pierwszych latach powojennych nie precyzował założeń szkół sobotnich, 

choć w efekcie takie były ich zadania i takie pozostały przez długie lata pracy pol-
skich placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii.

Kolejne fale emigracji Polaków do Anglii – a szczególnie emigracja solidarnościowa 
– wpływały zasadniczo na sytuację szkół sobotnich, przedłużając ich żywot-

ność. Prawdziwie dramatyczne zmiany nastąpiły dopiero po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. Rok 2004 stał się przełomowy w historii polskiej oświaty w Wielkiej 
Brytanii. Nikt nie mógł przewidzieć przyjazdu tak ogromnej liczby Polaków, którzy 
właśnie Zjednoczone Królestwo wybrali jako punkt docelowy. Otwarcie rynku pra-
cy dla rodaków opuszczających Kraj oraz to, iż angielski jest de facto językiem mię-
dzynarodowym, stały się czynnikami decydującymi o wyborze Anglii jako państwa 
osiedlenia.

Z początku Polskę opuszczali ludzie młodzi, często z rodzinami. Przyczyny, z po-
wodu których wyjeżdżali, były bardzo różne – od tych najbardziej prozaicznych, jak 
brak pracy i środków do życia, po pragnienie przeżycia przygody i poznania świata, 
który przez tyle lat był przed Polakami zamknięty. Niezależnie od powodów podję-
cia decyzji o emigracji, opuszczający Polskę nie zawsze byli do tego przygotowani. 
Skutki przyjazdów do Wielkiej Brytanii bywały bardzo różne. Dla wielu Wyspy sta-
ły się prawdziwym rajem – znaleźli pracę, mieszkanie, odpowiednie towarzystwo. 
Dla innych były miejscem lepszego życia, ale niekoniecznie pracy w zawodzie. Jed-

2 M. Goławski, „Wychowanie Ojczyste”, Londyn, 1964, nr 4.
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nak dla małej grupy wyjazd stał się prawdziwą klęską – zawodową, rodzinną, spo-
łeczną. Znane nam jest określenie „sieroty unijne” lub „eurosieroty”, oznaczające dzieci, 
których rodzice opuścili Kraj w poszukiwaniu pracy, pozostawiając je pod opieką 
babci, cioci czy nawet w domu dziecka. Dla tych ludzi angielska przygoda stała się 
doświadczeniem smutnym, a często i tragicznym.

Z biegiem czasu ci, którzy samotnie wyruszyli na podbój Zachodu, zaczęli spro-
wadzać małżonków i dzieci z Polski, względnie zakładać rodziny w Anglii. W szalo-
nym tempie zaczęło przybywać polskich dzieci. Po pierwszych latach aklimatyzacji 
w nowych warunkach i unormowaniu sytuacji życiowej rodzice zaczęli zdawać so-
bie sprawę z tego, że ich potomstwu zaczynał „uciekać” język polski, że tracą umie-
jętności nabyte jeszcze w Polsce, że trzeba coś zrobić, by proces ten powstrzymać. 
Wtedy zaczęli rozglądać się za polską szkołą sobotnią.

Na tym początkowym etapie zainteresowania polską oświatą w najlepszej sytu-
acji znalazły się te rodziny, które mieszkały w zasięgu już funkcjonującej placówki. 
Dramatycznie wzrastająca liczba chętnych do nauki spowodowała, że szkoły, nie-
mogące pomieścić wszystkich chętnych do nauki, musiały zacząć wprowadzać ja-
kąś formę selekcji. Dyrektorzy stanęli przed bardzo trudną decyzją: jakie kryteria 
stosować przy doborze uczniów – czy pierwszeństwo winny mieć dzieci urodzone 
w Anglii, może już z trzeciego pokolenia, czy te dopiero co przybyłe z Kraju, dla któ- 
rych polska szkoła sobotnia stała się ostoją po trudnych początkach w szkole angiel- 
skiej? W tamtym okresie każda placówka opracowała własny system rekrutacji uczniów, 
nie obeszło się bez żalu i rozczarowań.

Zaczęły powstawać nowe szkoły. Można powiedzieć, że powtórzyła się sytuacja 
z lat 50. – rodzice się zbierali, ubolewali nad faktem, iż dzieci zapominają język polski, 
że nie mają gdzie się go uczyć, że tracą kontakt z Krajem, ostatecznie postanawiali, 
że trzeba założyć placówkę sobotnią. Szukali pomocy w Polskiej Macierzy Szkolnej, 
konsulacie, u lokalnych władz, w polskich organizacjach, w bratnich szkołach. W prak-
tyce jednak rozpoczynali pracę od podstaw – tak jak polska emigracja niepodległo-
ściowa – z tą tylko różnicą, iż mogli czerpać z doświadczenia dobrze funkcjonują-
cego systemu polskiej oświaty w Wielkiej Brytanii.

I tak w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba polskich szkół sobotnich się potroiła 
i ogromnie wzrosła liczba uczniów pobierających naukę w tych placówkach. Ponie-
waż najnowsza emigracja zarobkowa (czy po prostu tymczasowa) rozproszyła się 
po całej Wielkiej Brytanii, tak też i polska oświata rozkwitła po całym terenie Zjed-
noczonego Królestwa. Polskie szkoły powstawały – i ciągle powstają – w miastach 
i miasteczkach, w których dawniej niewiele wiedziano o Polsce i Polakach. Dziś lud-
ność polska tworzy pokaźne grupy narodowościowe w swoich miejscach zamiesz-
kania, a społeczność angielska powoli przyzwyczaja się do naszej, dużej liczebnie, 
obecności.

SYTUACjA POLSKICh SZKóŁ SOBOTNICh



78

Co ciekawe, choć mamy obecnie w Anglii ogromne rzesze młodych Polaków, wie-
lokrotnie przewyższające emigrację niepodległościową, i bardzo dużo dzieci, licz-
ba szkół sobotnich nie bardzo odbiega od tej z lat 60. Dzieje się tak dlatego, że naj-
nowsza emigracja nie ma poczucia, że jej polskość jest zagrożona, ale równocześnie 
wielu młodych nie czuje się zbyt lojalnymi wobec Kraju, który nie potrafił im zabezpie-
czyć bytu. Uważają się za Europejczyków, patriotyzm jest im raczej obcy. W związku 
z tym kluczowa dla powojennej emigracji niepodległościowej potrzeba przekazy-
wania kolejnym pokoleniom mieszkającym poza Polską zamiłowania do Ojczyzny 
i dumy narodowej dzisiaj odgrywa rolę poboczną.

Jak można na tę chwilę ocenić kondycję polskich szkół sobotnich? Ich działalność 
jest nadal prowadzona na zasadzie przypadkowości. Placówki powstają tam, gdzie 

znajdzie się grupa ludzi gotowych ich prowadzenia. Na liście szkół zarejestrowa-
nych w Polskiej Macierzy Szkolnej figuruje 135 placówek oświatowych, które ota-
czają opieką i nauczają ponad 17 000 dzieci i młodzieży (2015 rok). Uczniowie po-
chodzą z trzech grup: są potomkami emigracji niepodległościowej (ich znajomość 
języka polskiego jest siłą rzeczy słabsza, choć świadomość polskości mocniejsza, 
czują, że szkoły sobotnie ich marginalizują, koncentrując się na niedawno przyby-
łych), są dziećmi najnowszej emigracji zarobkowej, urodzonymi w Polsce względ-
nie w ostatnich latach w Anglii, lub potomkami małżeństw mieszanych.

W szkołach sobotnich PMS pracuje ponad 1000 nauczycieli. To zawodowi pe-
dagodzy, którzy skończyli studia w Polsce i mają odpowiednie doświadczenie. Pod-
chodzą do swojej pracy nie tylko bardzo profesjonalnie, ale również z ogromnym en-
tuzjazmem. Wprowadzają nowatorskie, ciekawe metody nauczania, które angażują 
uczniów i utrzymują ich zainteresowanie. Lektorzy chętnie uczestniczą w kursach 
i konferencjach, pragnąc rozwijać swoje umiejętności zawodowe. Często, pracując 
fizycznie w ciągu tygodnia – w kawiarni, sklepie czy hotelu – z radością przychodzą 
w sobotę do szkoły sobotniej, aby pracować w swoim zawodzie.

Istnieją też placówki, które nie są zrzeszone z Polską Macierzą Szkolną. Prowa-
dzą działalność komercyjną albo współpracują z organizacjami w Polsce. Każda szko-
ła funkcjonuje niezależnie: układa statut, wybiera podręczniki, angażuje nauczy-
cieli, decyduje, z jakiego programu nauczania będzie korzystała, organizuje nabór 
uczniów i odpowiada wyłącznie przed organizacją opiekuńczą – najczęściej kołem 
rodzicielskim.

Według danych statystycznych, w Anglii od 2004 roku urodziło się ponad 200 000 
polskich dzieci. Są to głównie potomkowie rodzin czysto polskich, gdzie polski jest 
– jeszcze – językiem pierwszym i dominującym w rodzinie. Zawarto też oczywiście 
wiele małżeństw mieszanych, w których angielski jest już językiem pierwszym, a pol- 
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ski spada do roli języka drugiego czy nawet obcego. Obserwujemy też obniżający się 
poziom znajomości polskiej mowy wśród nowych emigrantów (bardzo szybko tra-
cą te umiejętności nawet po krótkim pobycie w Anglii), zwłaszcza w pisaniu i czy-
taniu. W przyszłości zapewne zmusi to nas do nauczania języka polskiego jako ob-
cego czy drugiego.

Obecność tak ogromnej liczby polskich dzieci w Wielkiej Brytanii to nie tylko 
problem dla nas, polskich oświatowców, to również kłopot dla naszych gospoda-
rzy, którzy w teorii może się i cieszą, że przyrost naturalny w Wielkiej Brytanii jest 
niezły i że społeczeństwu nie grozi zestarzenie się, ale w praktyce muszą się do tej 
sytuacji odpowiednio przygotować. Już w tej chwili bardzo boleśnie odczuwa się 
brak miejsc w angielskich szkołach – najlepsze placówki pękają w szwach, a nawet 
w tych gorszych jest problem z miejscami. Władze lokalne ratują się, stawiając ba-
raki na podwórzach szkolnych czy zwiększając dozwoloną liczbę dzieci w klasie. Są 
to jednak rozwiązania, które na dłuższą metę problemu nie rozwiążą. Potrzebne są 
– i będą – nowe szkoły.

Jak wspominałam wcześniej, obecnie do szkół sobotnich uczęszcza około 17 000 
dzieci i młodzieży. Jednak polskich dzieci żyje w Anglii o wiele więcej. Oznacza 

to, że mamy stanowczo za mało placówek polskiej oświaty, gdyż przez następne lata 
przybywać będzie chętnych do nauki języka polskiego. Nawet jeśli tylko mały pro-
cent z tych 200  000 dzieci polskiego pochodzenia urodzonych w Anglii będzie 
chciał uczęszczać do szkoły sobotniej, trzeba będzie dla nich zakładać nowe pla-
cówki. Już w tej chwili funkcjonuje ich zbyt mało – za mało polskich dzieci objętych 
jest polską oświatą. Nie wynika to jednak z braku woli ze strony Polskiej Macierzy 
Szkolnej, organizacji opiekuńczych, polskiego konsulatu, polskich parafii czy ludzi 
zatroskanych o polskość nowego pokolenia. Po prostu założenie nowej szkoły so-
botniej jest sprawą trudną i skomplikowaną nawet wtedy, gdy ma się zaplecze orga-
nizacyjne parafii lub placówki dyplomatycznej. Wymaga ono zmysłu organizacyj-
nego zespołu ludzi zdecydowanych na prowadzenie takiej instytucji, poświęcenia, 
wytrwałości i dużej dozy szczęścia! Warunkiem otwarcia nowej szkoły jest znale-
zienie ludzi gotowych poświęcić sprawie polskiej edukacji dużą część swojego wol-
nego czasu, odpowiedniego lokalu (z właściwą liczbą pomieszczeń na klasy, sprzęt, 
próby czy zbiórki harcerskie oraz za możliwą do przyjęcia cenę wynajmu), zespo-
łu nauczycielskiego z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Ponadto 
trzeba szkołę ubezpieczyć, przeprowadzić risk assessment ‘ocenę ryzyka’ – spraw-
dzić warunki bezpieczeństwa panujące w wynajmowanych budynkach szkolnych, 
wykonać badania policyjne dla nauczycieli – upewnić się, że pedagog posiada za-
świadczenie o niekaralności, dziś absolutny wymóg w szkole angielskiej. Nie moż-
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na zapominać o tym, że należy zdobyć odpowiednie finansowanie. Jak widać, zało-
żenie zupełnie nowej placówki to nie lada wyzwanie.

Szkoły sobotnie są bardzo ambitne. Kładą duży nacisk na naukę języka polskie-
go, historii czy geografii, a raczej nie przejmują się zbytnio tym, co dawniej nazywa-
liśmy „polskością”. Pojęcie patriotyzmu, tak ważne 50 lat temu, staje się niemodne 
i zanika. Polskie rodziny utrzymują stały kontakt z Krajem, mają polską telewizję, 
dostęp do książek i czasopism w języku polskim, dzieci jeżdżą na wakacje do dziad-
ków w Polsce. Wydawałoby się, że nie powinno być problemu z zachowaniem więzi 
z Polską – a jednak język polski umyka. I kto wie, czy właśnie nie dlatego, że staje 
się jeszcze jednym językiem, a nie symbolem więzi z Ojczyzną.

Myślę, że obecnie stoimy przed kilkoma bardzo ważnymi problemami: Jak mamy 
zorganizować opiekę nad dziećmi, które nie chodzą do polskich szkół sobot-

nich? Jak stworzyć sieć pomocy, która wspierałaby każdego pragnącego założyć szko-
łę polską? Skąd mamy znaleźć fundusze na opłacanie stale się zwiększających kosz-
tów wynajmu budynków szkolnych? Jak zainteresować naszą działalnością władze 
angielskie, aby zdobyć ich wsparcie finansowe? Jak prowadzić współpracę z Polską, 
która – choć w pewnej mierze – powinna się czuć współodpowiedzialna za oświa-
tę polonijną? Jak powinny wyglądać lekcje, aby zaspokoić stale zmieniające się po-
trzeby uczniów – tych urodzonych w Anglii (może już z trzeciego pokolenia) i tych, 
którzy stale (choć dużo mniejszym strumyczkiem) dojeżdżają z Polski? Z jakich 
podręczników czy programów internetowych korzystać? Jak dostosować program 
nauczania do potrzeb? Jak ustawić działalność Polskiej Macierzy Szkolnej, aby była 
wyraźnym i praktycznym wsparciem dla wszystkich szukających rady i pomocy. 
Na te pytania i problemy powinniśmy szukać odpowiedzi i rady.
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cOnteMpOrary activity 
Of pOliSH Saturday ScHOOlS 

in great britain and ireland
Summary

At the beginning of her exposé the author explains the reasons why so many Polish people 
 found themselves in Great Britain at the end of the Second World War. She describes 

the political situation at the time and presents the difficult position of the Polish émigrés.
Two matters needed immediate attention after the war: pastoral care and Polish educa-

tion. The Polish Catholic Mission organised the pastoral care and the Polish Educational 
Society took over responsibility for the Polish Saturday Schools.

The author cites the reasons for the existence of these Supplementary Schools and de-
scribes their difficult but also very effective beginnings. She also presents the history of their 
achievements over a fifty year period. She underlines the involvement of Polish families in 
that educational process and praises their patriotism and their understanding of the need 
to promote mother tongue teaching.

The author dedicates a section to the history of Polish exams in England and their inher-
ent part in the schools’ activities. They have always been the ‘icing on the cake’ in the edu-
cational process. She also provides the reader with some examination statistics, which illus-
trate perfectly the development of Polish education in England. The aims of this have always 
been threefold: idealistic, formal and practical.

Poland’s entry into the European Union dramatically changed the face of Polish educa-
tion in England, which was slowly moving towards decline. The huge influx of Polish fam-
ilies has led to renewed interest in Saturday schools. New schools have been established 
throughout the United Kingdom; the number of pupils has grown dramatically, as has the 
number of candidates taking Polish exams. The future of these schools is secure at least for 
the time being.

The author ends her discourse by expressing concern about Polish children who do not 
have the opportunity to attend a Saturday school and learn the Polish language. A life op-
portunity wasted!

Keywords: Polish education, Saturday school, Polska Macierz Szkolna (Polish Educational 
Society)
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grażyna czetwertyńska
Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

prObleMy WSpółcZeSnycH 
naucZycieli pOlOnijnycH 

W Wielkiej brytanii 
W kOntekście prOpOZycji 

prOgraMOWycH Men

Nauczyciele pracujący w polskich szkołach uzupełniających za granicą charakte-
ryzują się dużym zróżnicowaniem poziomu przygotowania zawodowego. W ide-

alnej sytuacji przedmiotów ojczystych – języka polskiego i wiedzy o Polsce – powin-
ni uczyć profesjonalni nauczyciele: historycy, geografowie, poloniści czy specjaliści 
od edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo, aby radzić sobie dobrze w warunkach 
szkoły uzupełniającej, powinni być przygotowani do pracy z uczniami, dla których 
polski niekoniecznie jest pierwszym językiem, czasem nie jest używany w domu 
ani nawet nie jest pierwszym językiem rodziców. Praktyka szkół uzupełniających 
bywa różna. Obok zawodowych nauczycieli, osób posiadających studia w zakresie 
nauczanych przedmiotów, czasem ze specjalizacją w zakresie nauczania języka pol-
skiego jako obcego, pracują w polskich szkołach sobotnich wolontariusze wykształ-
ceni w innych zawodach i pracujący na co dzień poza oświatą. Ci ostatni podjęli się 
pracy nauczyciela języka ojczystego, ponieważ takie były potrzeby w środowisku, 
w którym się znaleźli. Obie grupy wymagają pomocy w realizowaniu przyjętych za-
dań, potrzebują dobrych materiałów, podręczników, zbiorów ćwiczeń, poradników 
metodycznych i dostosowanych do ich potrzeb szkoleń, aby oferta edukacyjna dla dzie-
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ci poza Polską była bardzo wysokiej jakości, a pracujący w szkołach uzupełniających 
nauczyciele mogli skutecznie wykonywać swoje zadania.

W 2008 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło realizację projektu 
systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Opracowanie i pi-
lotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską 
podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi”, 
który miał przynajmniej częściowo stanowić odpowiedź na te potrzeby1. Głównym 
zadaniem, jakie wzięli na siebie jego wykonawcy, stało się wsparcie nauczania języka 
polskiego w celu podtrzymywania tożsamości narodowej Polaków za granicą i pogłę-
biania związków z polskim dziedzictwem kulturowym. Podjęto wysiłki, aby oferu-
jąc szkołom materiały i wskazówki dotyczące konstruowania programów, pomóc 
uczniom w adaptacji do nauki w nowych warunkach podczas pobytu na emigracji 
i ewentualnie ułatwić im powrót do polskiej szkoły.

Propozycje programowe powstające w ramach projektu opatrzono wkrótce na-
zwą „Włącz Polskę!”. Pierwszym krokiem wykonanym przez zespół ekspertów stała 
się diagnoza potrzeb i przeprowadzenie dyskusji na temat kierunku działań. Zor-
ganizowano cykl spotkań nauczycieli, działaczy polonijnych i naukowców, podczas 
których podejmowano decyzje co do wyboru celów i treści, jakie powinny się zna-
leźć we wspólnej części materiałów programowych – w podstawie programowej.

Podstawa do tworzenia programów dla polskich uczniów za granicą to pierwszy 
tego rodzaju dokument opracowany w Polsce. Powstał wkrótce po wydaniu w 2008 ro- 
ku „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólne-
go w poszczególnych typach szkół”2 dla placówek w Kraju. Z oczywistych wzglę-
dów cele i treści kształcenia wskazane do realizacji w Polsce tylko po części mogły 
stanowić wskazówkę dla autorów podstawy polonijnej. O ile kusząca była dla eks- 
pertów propozycja opracowania wspólnego źródła tworzenia programów, o tyle sto-
pień zróżnicowania potrzeb i możliwości szkół polonijnych bardzo to zadanie utrud-
niał. Gdyby przyjąć założenie, że większość uczniów po pewnym okresie pobytu 
poza Krajem powróci do Polski, byłoby łatwiej. Polska podstawa stanowiłaby wów-
czas wyraźne wskazanie do opracowania jej wersji dla zagranicy.

Tymczasem jednak wcale tak nie jest. Większość rodzin dzieci korzystających 
z edukacji poza Krajem wcale nie planuje szybkiego powrotu i nie uważa pobytu w kra-

1 Projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych 
z polską podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi – prze-
znaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, EFS, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Działanie 3.3.3., realizowany był w latach 2008–2012, w drugim etapie jego kontynuację 
przejął powołany przez MEN Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 
Dz.U., 2009, nr 4, poz. 17.
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ju emigracji za czasowy. Do szkół sobotnich trafiają uczniowie kierowani inną mo-
tywacją: sentymentem, przywiązaniem do wartości rodzinnych, poczuciem patrio- 
tycznego obowiązku, chęcią uzyskania dodatkowego wykształcenia, spełnieniem ocze-
kiwań najbliższych pozostających w Polsce.

Zasadniczym problemem, jaki przyszło rozwiązać podczas pracy nad podstawą, 
było zatem pogodzenie interesów obu grup. Z jednej strony, należało przygotować 
założenia pokazujące kierunek i cele nauczania, umożliwiające zbliżenie do pozio-
mu wymagań w Kraju, ale z drugiej, uwzględniające także oczekiwania uczniów, 
którzy do Kraju nie wrócą. Jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę fakt, że również 
punkt wyjścia w przypadku szkół uzupełniających jest bardzo różny – w jednej kla-
sie spotykają się uczniowie mający za sobą kilka lat szkoły w Polsce i uczniowie, 
którzy urodzili się na emigracji, a nawet są emigrantami w kolejnym pokoleniu – spra-
wa bardzo się komplikuje.

Oznaczało to, że musi być dostatecznie dużo swobody na poziomie podstawy 
i ma ona raczej stanowić podpowiedź niż ograniczenie dla nauczycieli. Z kolei na po-
ziomie przykładowych programów, materiałów metodycznych powinno być dużo 
propozycji pozwalających nauczycielom pracować ze zróżnicowaną klasą. Ucznio-
wie klas w szkołach uzupełniających różnią się między sobą nie tylko poziomem 
znajomości języka polskiego, różnice dotyczą często także wieku, środowiska, stop-
nia powiązania z Polską, motywacji, jakimi kierują się rodziny posyłające dziec-
ko do szkół uzupełniających. W każdym jednak przypadku zadanie przed nauczy-
cielami pozostaje bardzo trudne. Od nich bowiem oczekuje się nie tyle dokładnej 
realizacji gotowego programu według szczegółowych instrukcji, ile autorskiego 
opracowania propozycji do pracy z własnymi uczniami, dopasowanej do ich moż-
liwości i potrzeb.

W ramach projektu „Włącz Polskę!” w ciągu czterech lat realizacji – oprócz pod-
stawy programowej do nauczania zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej), podsta-
wy do nauczania języka polskiego oraz nauczania wiedzy o Polsce, który to przed- 
miot łączy w sobie treści z zakresu historii, geografii, wiedzy o kulturze i wiedzy 
o społeczeństwie – przygotowano 13 przykładowych programów nauczania. Pod-
stawa została też opublikowana w języku angielskim, aby mogła być wykorzystywa-
na jako materiał informujący o zakresie kształcenia uzupełniającego do wykorzysta-
nia w kontaktach z placówkami w krajach pobytu uczniów. Kolejno przygotowano 
też dokument regulujący programy w szkolnych punktach konsultacyjnych za gra-
nicą, placówkach należących do polskiego systemu edukacji3. Powstało wiele mate-

3 Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, załącznik 
nr 1, w: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organi-
zacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, Dz.U., 2010, nr 170, 
poz. 1143.
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riałów towarzyszących projektowi: poradniki, broszury, plakaty, filmy zachęcające 
do nauczania języka kraju pochodzenia i pokazujące, jak korzystać z oferty progra-
mowej MEN dla dzieci polonijnych4.

Już na etapie diagnozy i prac ekspertów uruchomiono serwis internetowy Pol-
ska-szkola.pl, który stał się bazą placówek nauczania języka polskiego za granicą. 
Około 500 szkół zaprezentowało na tej stronie swoją ofertę edukacyjną, wiele z nich 
stale aktualizuje dane dotyczące placówki, programu, nauczycieli. Wypracowano inno-
wacyjną koncepcję modułowego podręcznika, a właściwie bazy materiałów do kompo-
nowania podręczników i kart pracy dla konkretnych uczniów. Podręcznik w chwili 
zakończenia projektu zawierał około 3000 pojedynczych materiałów i z założenia 
miał się rozwijać. Zasób umieszczono w serwisie wraz z narzędziami do wyszuki-
wania poszczególnych elementów w zależności od wieku i stopnia zaawansowania 
językowego uczniów. Dziś z pewnością w dalszym ciągu wymaga pracy, analizy 
i selekcji materiałów stosownie do przydatności w nauczaniu i dalszego poszerza-
nia oferty ćwiczeń, tekstów kultury, narzędzi do diagnozy, a zwłaszcza autodiagno-
zy dla uczniów.

Proponowane w projekcie programy przeszły próbne wdrożenia w szkołach, a 365 
nauczycieli przeszkolono w zakresie wykorzystywania podstawy programowej i modu-
łowego podręcznika Włącz Polskę. Powstały materiały pomocnicze do prowadze-
nia szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście potrzeby szkoleniowe w grupie nauczycieli 
polonijnych szkół uzupełniających daleko wykraczają poza liczbę przeszkolonych 
w ramach projektu.

Narady ekspertów z całego świata, szkolenia organizowane w Kraju i za gra-
nicą, spotkania z uczniami i rodzicami dały mnóstwo okazji do zbierania danych 
na temat umiejętności i warunków, w jakich pracują nauczający języka polskiego i wie-
dzy o Polsce w szkołach uzupełniających. Po pierwsze, powstały sieci współpracu-
jących ze sobą nauczycieli, którzy poznawszy się podczas prac w projekcie i szko-
leń kontynuują znajomość, pomagają sobie wzajemnie i wspierają w pracy. Zespół 
projektowy dzięki współpracy z placówkami w świecie dysponował dużą ilością 
danych do analiz sposobu nauczania, poziomu przygotowania kadr nauczających, 
ich wyobrażeń o dobrej szkole, możliwości, jakimi dysponują. Zgromadzono wiele 
prac nauczycieli i uczniów, recenzji materiałów, scenariuszy lekcji, kart programo-
wych i opisów realizowanych projektów.

4 M.in. G. Czetwertyńska, M. Krasuska, S. Mochól, K. Petri, Poradnik dla animatorów szkolnictwa polo-
nijnego, nauczycieli i rodziców, 2010; M. Lorek, B. Pietrzyk, M. Szpyrko-Ankiewicz, Rok polski. Po-
radnik dla nauczycieli i rodziców, 2010; M. Rościszewska-Woźniak, Z dzieckiem w świat. Rodzice 
małych dzieci za granicami, 2010. Wszystkie wymienione publikacje MEN były współfinansowane 
przez Unię Europejską ze środków EFS.
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Zebrane dane są podstawą wyrażonych w niniejszym opracowaniu opinii. W celu 
dokonania próby sporządzenia charakterystyki nauczycieli polonijnych uzyskano 
202 wypełnione przez szkoły kwestionariusze ankiet, przeprowadzono 16 wywia-
dów grupowych, poddano analizie 290 scenariuszy zajęć i kart programowych. Bli-
sko połowa z nich pochodzi z Wielkiej Brytanii i Irlandii, pozostałe z Belgii, Fran-
cji, Grecji, Holandii, Islandii, Niemiec, Norwegii i Szwecji. Nie wzięto pod uwagę 
materiałów z USA zarówno ze względu na ich specyfikę, jak też stosunkowo mniej-
szą liczbę otrzymanych danych.

Nauczyciele byli pytani o własne motywacje do pracy w szkole uzupełniającej, 
trudności w pracy, ocenę poziomu znajomości języka przez uczniów. Pytano też o ich 
kontakty z Polską, zwłaszcza z polską kulturą, czytane książki i czasopisma, częstość 
przyjazdów do Kraju. Za najciekawsze w swojej pracy nauczyciele uznali możliwo-
ści bycia przewodnikiem dzieci w poznawaniu Polski, odkrywanie Kraju razem 
z uczniami i sam kontakt z dziećmi (wykres 1). Stosunkowo niewielu uznało pracę 
w sobotniej szkole za zajęcie prestiżowe, postrzegane jako godne szacunku otocze-
nia. W odpowiedziach podkreślano jednak, że duże znaczenie ma twórczy charak-
ter wykonywanego zadania, atrakcyjna różnorodność, konieczność działania nie-
standardowego i dostosowywania metod nauczania do potrzeb uczniów. To bardzo 
dobrze świadczy o badanej grupie respondentów, którzy w znacznie mniejszym stop-
niu oczekiwali gotowych rozwiązań i wyrażali gotowość do przyjmowania na siebie 
dużej części odpowiedzialności za efekty nauczania, a w każdym razie za samo or-
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ganizowanie tego nauczania i czynienia go atrakcyjnym dla uczniów. Może to wyni- 
kać z faktu, że nauczyciele poza Krajem od dawna są zdani na siebie, ewentualnie na po- 
moc organizowaną lokalnie w środowisku emigracyjnym, na przykład przez orga-
nizacje działające na rzecz oświaty, jak Polska Macierz Szkolna.

Za najtrudniejsze w swojej pracy nauczyciele uważają konieczność pracy z bar-
dzo zróżnicowanymi grupami uczniów (wykres 2), co nie jest nowym problemem 
w nauczaniu polonijnym i polskiej oświacie za granicą5. Paradoksalnie to, co uzna-
ją za atrakcyjne, stanowiące szczególne wyzwanie dla siebie, jest też przez nich po-
strzegane jako zasadnicza trudność w pracy. Trudność stanowi też niewielka, nie-
zwykle ograniczająca możliwości skutecznego nauczenia języka polskiego, liczba 
godzin. Dodatkowo możliwość spotykania się z uczniami jedynie raz w tygodniu 
sprawia, że podopieczni – zwłaszcza ci, którzy nie mówią w domu po polsku – mają 
bardzo skromną ekspozycję na język polski.

Nauczyciele skarżą się też na trudności we współpracy z rodzicami i opiekuna-
mi, którzy nie zawsze bowiem są rzeczywistymi sojusznikami w procesie kształce-

5 Por. Program Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009–2011. Mate-
riał do dyskusji, MEN, Warszawa, 2009.
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nia uzupełniającego. Nawet w odniesieniu do osób, które przyprowadzają dzieci 
do szkoły w sobotę, nauczyciele wyrażają opinię, że – niestety – traktują szkołę jak so-
botnią przechowalnię, nie pracują z dziećmi w domu w ciągu tygodnia, nie wzmac-
niają i nie utrwalają tego, co uda się osiągnąć podczas zajęć szkolnych, niektórzy 
nie dają się przekonać do mówienia w domu po polsku, z różnych względów wy-
bierają język kraju pobytu. Odrębną kwestię stanowią rodzice, których podopieczni 
po krótkim czasie są zabierani ze szkoły sobotniej albo nie trafiają do niej w ogóle. 
Nauczyciele czują się wobec tego problemu bezradni. Niewątpliwie brakuje im ma-
teriałów i argumentów przemawiających za korzyściami wynikającymi z wychowa-
nia dziecka dwujęzycznego, by móc je wykorzystać w kontaktach z rodzicami i sku-
tecznie promować nauczanie języka polskiego.

Blisko 60% nauczycieli pracuje z grupami o mocno zróżnicowanym poziomie 
znajomości języka i nie bardzo umie sobie poradzić z pokonaniem tej trudności. 
Nie tylko brakuje im stosownych materiałów, ale też specjalistycznej wiedzy i zna-
jomości dobrych rozwiązań metodycznych pozwalających skutecznie nauczać taką 
klasę. Po części materiały projektu „Włącz Polskę!” miały stanowić reakcję na obie 
potrzeby. Czas pokaże, w jakim stopniu uda się je do tego celu wykorzystać. Bardzo 
wiele tematów obecnych w zbiorze internetowym zostało opracowanych na różnym 
poziomie językowym. Oznacza to, że omawiając ten sam temat, można różnicować za-
dania dla poszczególnych uczniów. Można też dobrać dla nich ćwiczenia i zadania 
domowe. Przede wszystkim jednak istnieje możliwość, korzystając z tabel opisów umie-
jętności dla poszczególnych poziomów językowych zawartych w podstawie progra-
mowej, stanowiących uproszczony, bo ograniczony do trzech, odpowiednik pozio-
mów z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, można podjąć próbę 
rozpoznania umiejętności uczniów i dostosowania do nich odpowiednich materia-
łów. Rozwiązania metodyczne zostały zamieszczone w komentarzach dla nauczy-
ciela towarzyszących propozycjom tekstów w podręczniku.

Nieco ponad połowa respondentów uważa, że ich uczniowie dobrze lub bardzo 
dobrze znają język polski, chociaż dostrzega wyraźną różnicę w odniesieniu do po-
szczególnych umiejętności (wykres 3). Uczniowie stosunkowo dobrze rozumieją wy-
powiedzi ze słuchu oraz radzą sobie z tekstem pisanym, nieźle też mówią, jednak pi-
sanie sprawia im kłopot. Nie mają także dużo okazji do ćwiczenia tej umiejętności, 
bo stosunkowo niewiele zadań można im zadawać ze względu na obciążenie nauką 
w szkole lokalnej, a poza sytuacją szkolną raczej rzadko mają sposobność do prak-
tykowania języka w piśmie, zwłaszcza w sytuacjach autentycznych.

Niektórzy z nauczycieli poszukują rozwiązań przez angażowanie dzieci w pro-
jekty, poszukiwanie, także poza szkołą, możliwości zapewnienia im udziału w lo-
kalnych oraz organizowanych w Polsce konkursach, olimpiadach językowych i in-
nych przedsięwzięciach wymagających pisania po polsku.

PROBLEMY WSPóŁCZESNYCh NAUCZYCIELI…



90

Nie tylko autorzy materiałów „Włącz Polskę!” usiłowali podpowiadać metody sku-
teczne w pracy z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka, czasem 
także w różnym wieku i trafiającymi do szkoły z przeróżnymi motywacjami. Sami 
nauczyciele także wskazują stosowane najczęściej przez siebie sposoby radzenia so-
bie z takimi problemami w klasie (wykres 4). Wśród najpopularniejszych znajduje 
się różnicowanie zadań w obrębie tego samego tematu oraz dostarczanie uczniom 
indywidualnie dobranych materiałów na lekcje. Niektórzy dzielą klasę na grupy we-
dług poziomu umiejętności. Raczej nieliczni wymieniają intensywną pracę z rodzi-
cami i zadawanie dzieciom zadań do wykonania w domu pod kierunkiem rodzica 
(rodziców) znającego polski. Dobór zespołów klasowych w zależności od poziomu 
znajomości języka, propozycje dodatkowych zajęć dla chętnych czy koła zaintereso-
wań są rzadko wskazywane przez nauczycieli. Zróżnicowanie klas stosownie do po-
trzeb jest zwykle mało realne z powodów organizacyjnych (jedna klasa na danym 
poziomie, brak odpowiedniego lokalu albo kadry). Dodatkowe zajęcia też rzadko 
pojawiają się w ofercie szkół, bo nie ma kiedy ich organizować. Zajęcia odbywają 
się i tak w wolnym dniu, nic zatem dziwnego, że trudno zorganizować coś ponad to, 
chociaż są placówki, w których uczniowie pracują w kołach, uczestniczą w zajęciach 
teatralnych czy zbiórkach harcerskich po sobotnich lekcjach.

Ciekawe wnioski na temat umiejętności metodycznych samych nauczycieli przy-
nosi lektura opracowywanych przez nich materiałów, zwłaszcza autorskich progra-
mów i scenariuszy zajęć. Już sam fakt, że włączając się w projekt, należało je napi-
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Wykres 3. Nauczyciele o umiejętnościach językowych 
swoich uczniów w obrębie poszczególnych sprawności
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Źródło: oprac. Grażyna Czetwertyńska

Wykres 4. Stosowane przez nauczycieli 
sposoby pracy ze zróżnicowaną klasą

sać, dla wielu nauczycieli był nowym doświadczeniem. Niektórzy spośród autorów 
nie byli wcześniej przyzwyczajeni do tak szczegółowego planowania swoich dzia-
łań. Inni przyznawali, że zwykle korzystali z podręczników (nie programów, nie pod- 
stawy programowej) sprowadzanych z Polski. Ich zadanie polegało na wybraniu nie-
których tematów i rozdzieleniu na wszystkie soboty, jakie mają do dyspozycji. Zda-
rzali się też tacy, którzy nawet nie dokonywali wyboru. Całość dzielili na tygodnie 
i po prostu niektóre tematy realizowali bardzo powierzchownie, ze szkodą dla sku-
teczności nauczania, bo na każdą lekcję przypadało ich po kilka.

Analiza opracowanych przez nauczycieli materiałów autorskich pozwala zauwa-
żyć, że ich mocną stroną jest pomysłowość, podejmowanie prób wykorzystania faktu, 
że dzieci pozostają w dwóch kulturach, co stwarza nieskończenie wiele okazji do po-
równań. Kreatywność nauczycieli pozwala im też pokonywać trudności organiza-
cyjne, braki w wyposażeniu i utrudniony dostęp do oryginalnych źródeł. Zauwa-
żalna jest w ich działaniach wyjątkowa chęć uatrakcyjniania zajęć. Nawet jeśli owa 
atrakcyjność jest do podważenia, wyraźnie widać wysiłek, aby ją zapewnić. Wiąże 
się to z deklarowaną i prezentowaną dbałością o motywowanie uczniów, która jest 
powszechnie uważana przez nauczycieli za o wiele istotniejszą w szkole uzupełnia-
jącej niż w obowiązkowej edukacji szkolnej. Nauczyciele świetnie zdają sobie spra-
wę, że uczniowie, aby uczyć się polskiego i wiedzy o Polsce, rezygnują z dnia wolne-
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go, niekiedy pozbawieni są możliwości udziału w zajęciach sportowych, spotykania 
się z przyjaciółmi czy rozwijania własnych zainteresowań.

W niemal wszystkich materiałach nauczycielskich wyraźnie widoczne jest sta-
ranie o takie planowanie zadań, by zajęcia dobrze służyły podtrzymaniu więzi z Pol-
ską, zwłaszcza pokazaniu obecnych w naszym życiu tradycji i obyczajów oraz hi-
storii. Mocną stroną nauczycieli jest też realizm w planowaniu. Kiedy już mamy 
do czynienia z przygotowaniem rzeczywistych zajęć, nie zaś z formalną próbą po-
szatkowania podręcznika na tygodniowe odcinki, nauczyciele dobrze szacują czas 
potrzebny na wykonanie zadań i zapoznanie z nowymi treściami i słownictwem.

Wiele jednak pozostaje jeszcze do zrobienia. Nauczycielskie scenariusze poka-
zują słabe przygotowanie do bardziej precyzyjnego diagnozowania umiejętności 
uczniów niezbędne, żeby dobrze dobierać zadania dla nich i – co jeszcze ważniej-
sze – udzielać im wartościowej informacji zwrotnej, która w procesie uczenia się 
jest uznana za jeden z najważniejszych czynników wpływających na efekt6. Tylko 
bowiem nauczyciel umiejący przed, w trakcie i po zakończeniu każdego etapu na-
uczania rozpoznać poziom uzyskanej przez ucznia sprawności i przyswojonej wie-
dzy jest w stanie pomóc mu poczynić postępy, uzupełnić braki, podpowiedzieć dal-
sze kroki w uczeniu się.

W swoich programach zajęć nauczyciele mają też duże trudności w odpowied-
nim powiązaniu celów ogólnych ze szczegółowymi odnoszącymi się do konkretnej 
lekcji. Niechętnie też sięgają do celów dających się określić jako operacyjne, czyli 
najczęściej definiowane jako wymierne dla osoby uczącej się, możliwe do przełoże-
nia na sprawdzalny efekt nauczania7. Z łatwością posługują się terminami dotyczą-
cymi „rozbudzania zainteresowania…”, „budzenia świadomości…”, „zapoznania 
z przebiegiem…”. Dużo trudniej im określić, co z tego ma wynikać, co ma uczeń w wy-
niku pracy na lekcji umieć zrobić, wymienić, zaznaczyć, sformułować itp. Jeszcze 
większy problem stanowi powiązanie celów z metodami i wykorzystywanym mate-
riałem. Ten dobierany jest często przede wszystkim na podstawie dwóch kryteriów: 
atrakcyjności i przyzwyczajenia. Nauczyciele sięgają po teksty i ćwiczenia, które znają 
czasem od dawna, sami się tak uczyli albo już wielokrotnie wypróbowali je i ocenia-
ją jako atrakcyjne. Czasem dziwią się, że niekoniecznie są one interesujące dla ich 
uczniów. Niezwykle rzadko sięgają do współczesnej literatury, pozostając w kręgu 

6 Informacja zwrotna znalazła się w pierwszej dziesiątce skutecznych praktyk (High Impact Practi-
cies) wśród 138 analizowanych przez Johna Hattiego, ze skutecznością na poziomie 0,73 (efekt size); 
J. Hattie, Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, London – New 
York, 2009.

7 Por. L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie do nauczania, przeł. M. Wyrzykowska, Po-
znań, 1999, s. 75–80.
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tradycyjnego kanonu lektur. Scenariusze zajęć przedmiotu wiedza o Polsce rzadko 
zawierają odniesienia do najnowszych wydarzeń kulturalnych i sytuacji w Kraju.

Listę słabych stron zdiagnozowanych na podstawie zebranych materiałów dopeł-
nia rozpoznana nieumiejętność podejmowania refleksji i oceny własnych działań. 
Nauczyciele poproszeni o opis tego, co się na lekcji udało, co trzeba zmienić w przy-
szłości, gdzie są źródła sukcesu lub porażki, mają poważne trudności z wypełnie-
niem tego zadania. Brak tego rodzaju umiejętności wobec konieczności samodziel-
nego planowania pracy i opracowywania materiałów skutkuje powielaniem błędów 
lub – w najlepszym przypadku – słabym wykorzystaniem czasu przeznaczonego 
na zajęcia.

Na podstawie choćby tych fragmentarycznych danych dotyczących nauczycie-
li polonijnych w Wielkiej Brytanii i innych krajach współczesnej emigracji, można 
zaryzykować stwierdzenie, że oświata polonijna dysponuje wspaniałym zasobem 
w postaci osób oddanych swojej pracy, silnie zmotywowanych i w podstawowym 
zakresie przygotowanych do wypełnienia swojej misji. Żeby jednak mogły ją wy-
pełniać skutecznie, należy zadbać o profesjonalizację ich działań. Jedną z najważ-
niejszych cech profesjonalnego nauczyciela jest umiejętność odpowiedzialnego po-
dejmowania decyzji, planowania swojej pracy w zakresie celów, dostosowanych 
do nich strategii i metod oraz oceny skuteczności ich stosowania. Z założenia ofer-
ta programowa MEN miała sprzyjać tak rozumianej profesjonalizacji, ale jej ogra-
niczony zasięg i krótki czas trwania projektu nie pozwalają przyjąć, że zadanie zo-
stało już wykonane.
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prObleMS Of cOnteMpOrary pOliSH eMigratiOn 
teacHerS in tHe uk in tHe cOnteXt Of prOgraMMeS 

Offered by tHe pOliSH MiniStry Of educatiOn

Summary

Within the framework of the „Włącz Polskę!” („Turn on Poland!”) project, research 
was carried out on how well-equipped school teachers were to carry out their work, 

and particularly on the evaluation of skills related to independent curricula preparation.
Diagnosis of the situation and of the needs of emigration teachers, including those from 

the UK, was used in the process of preparation of materials and training for teachers. The 
data gathered show a high diversity of needs among emigrant schools and demonstrate, 
among other things, the necessity of supporting teachers in recognising students’ skills and 
in planning the teaching process.

In the article I juxtapose teachers’ expectations with the current and planned programme 
offer of MEN (Ministry of Education) and ORPEG (Centre for the Development of Polish 
Education Abroad).

Keywords: Polish language abroad, curriculum, teachers, supplementary education, bilin-
gualism
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rOla praSy eMigracyjnej 
W dySkuSji nad SZkOlnictWeM pOlSkiM 

na ObcZyźnie W latacH 1940–1945

Polscy tułacze wojenni od przybycia po upadku Francji w 1940 roku na gościnną 
ziemię brytyjską natychmiast zaczęli wydawać swoje tytuły prasowe, wśród nich 

dwie gazety: „Dziennik Żołnierza” (dalej: DŻ) i „Dziennik Polski” (dalej: DP). Jako 
pierwszy – 29 czerwca 1940 roku – ukazał się numer DŻ, redagowanego przez 10. Bry-
gadę Kawalerii Pancernej w Szkocji, z kolei pierwsze wydanie dziennika cywilnego, 
organu rządu polskiego na obczyźnie w Londynie – 12 lipca. W grudniu 1943 roku 
z przyczyn politycznych dokonano przymusowej fuzji obu pism i od 3 stycznia 
1944 roku do dnia dzisiejszego gazeta ukazuje się jako „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza” (dalej: DPiDŻ).

Od początków istnienia wyraźnie obecna na łamach tych czasopism była tema-
tyka oświaty i szkolnictwa wyższego1. Zaznaczyć należy, że początkowo wykształcenie 

1 Dokładny opis problemów oświaty i szkolnictwa wyższego na łamach „Dziennika Polskiego” 
zob. J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce, 2005, s. 175–195; taż, 
Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce, 2014, s. 15–75, 
83–158; analiza problemów szkolnictwa powszechnego, średniego i szkół sobotnich w „Dzienniku Pol-
skim i Dzienniku Żołnierza” zob. taż, Problemy szkolnictwa polskiego na obczyźnie w świetle „Dzienni-
ka Polskiego i Dziennika Żołnierza” po roku 1945, w: Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia 
historyczne i politologiczne, red. M. Szczerbiński, K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski, 2011, s. 339–353; 
por. także W. J. Chmielewski, Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948, 
seria „Monografie z Dziejów Oświaty”, t. 43, Warszawa, 2013.
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polskiej młodzieży było traktowane przez nasz rząd w Londynie, władze wojskowe, śro- 
dowisko akademickie, nauczycielskie, wreszcie samych studentów i uczniów jako 
niezbędna inwestycja narodowa.

Z uwagi na ograniczenia redakcyjne, w tym opracowaniu skupimy się tylko na do-
niesieniach prasy emigracyjnej o polskim szkolnictwie wyższym na obczyźnie w la-
tach 1940–1945. Dzięki obecności w wojsku kadry naukowej przedwojennych uczel-
ni, a także licznych studentów (którzy zgłosili się we wrześniu 1939 roku na ochotnika 
do wojska i przedostali się do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii) oraz absolwen-
tów szkół średnich, spełniających formalne warunki do kontynuowania nauki, po-
wiodła się próba reaktywowania na Wyspach Brytyjskich polskiego szkolnictwa wyż-
szego. Należy podkreślić sprzyjającą atmosferę wśród uczonych brytyjskich, którzy 
popierali wysiłki utworzenia polskich wydziałów na ich uczelniach, jak również przy-
chylność władz gospodarzy. Poza tym długa bezczynność w obozach wojskowych 
osłabiała morale żołnierzy, należało więc czymś ich zająć. Polskie władze wojskowe 
w pełni popierały podnoszenie kwalifikacji i urlopowały chętnych na studia. Panowa-
ła powszechna świadomość konieczności stworzenia i przygotowania sił fachowych, 
wykwalifikowanych kadr do odbudowy zniszczonej wojną Polski.

Redakcja DP była gorącym orędownikiem zdobywania przez Polaków wyższego 
wykształcenia i propagowała na łamach pisma kult nauki. Uważała, że Głód wiedzy 
jest najlepszym dowodem polskiego zdrowia moralnego i polskiej kultury duchowej2. 
Na stronach dziennika poruszano szeroki wachlarz zagadnień związanych z tym te-
matem. W 1940 roku najpilniejszą kwestią była możliwość konsolidacji rozproszo-
nych wojną środowisk akademickich, zarówno kadry naukowej, jak i studentów, dla-
tego 7 października tego roku DP ogłosił trzy cele nowo powstałego Stowarzyszenia 
Studentów Polaków (obejmującego 90 osób): kontynuowanie nauki na terenie Wiel-
kiej Brytanii, wzajemna pomoc i praca kulturalna wśród polskiej emigracji3.

W listopadzie pismo zamieściło sprawozdanie z londyńskiego zebrania Zrzeszenia 
Polskich Profesorów i Docentów Szkół Akademickich w Wielkiej Brytanii4, w którym 
czytamy, że 24 profesorów, czterech docentów i 22 asystentów pracuje już w insty-
tutach angielskich, a 34 profesorów, 11 docentów i 25 asystentów jest w wojsku, a tak-
że że Zrzeszenie nawiązało współpracę z Polish Research Centre w celu umieszcze- 
nia grupy polskich studentów w college’ach brytyjskich. Zrzeszenie, korzystając z ła-
mów dziennika, apelowało do studentów, by zgłaszali swój akces. Informowało rów-
nież o nieudanej inicjatywie wyjazdu części polskich uczonych do USA celem za-
łożenia tam Uniwersytetu Polskiego. Projektowi temu sprzeciwiła się Fundacja 
Kościuszkowska.

2 J. M., Głód wiedzy, „Dziennik Polski” (dalej: DP), 1940, nr 86, s. 3.
3 Stowarzyszenie Studentów Polaków, DP, 1940, nr 73, s. 4.
4 Zrzeszenie Polskich Profesorów i Docentów Polaków w Anglii, DP, 1940, nr 96, s. 4.
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Kolejne publikacje w DP są wynikiem kalendarza działań polskiego rządu emi-
gracyjnego i środowisk naukowych, mających na celu instytucjonalne zorganizo-
wanie polskich ognisk akademickich, by utrzymać ciągłość polskiej nauki. Zwia-
stunem przychylności władz brytyjskich było utworzenie w Szkocji w listopadzie 
1940 roku Szkoły Studiów Wyższych i Wschodnioeuropejskich wraz z czytelnią, 
w której znajdowały się periodyki i gazety w językach słowiańskich5. O skuteczności 
wysiłków polskiego środowiska emigracyjnego świadczy ogłoszenie w DP dotyczące 
naboru studentów na mający niebawem powstać Polski Wydział Lekarski w Edyn-
burgu6. W styczniu 1941 roku pismo poinformowało o otwarciu przez gen. Władysła-
wa Sikorskiego Wyższej Szkoły Wojennej w Londynie7, a następnie śledziło dalsze 
losy słuchaczy8.

Bywały również waśnie, spory i nieporozumienia. Przykładem może być polemi-
ka prof. Marii Skalińskiej z zarzutami Zygmunta Nowakowskiego, postawionymi 
w artykule pt. Kultura z puszki, który ukazał się „Wiadomościach Polskich”9. Autorka 
była oburzona krzywdzącymi opiniami o polskich naukowcach, imputującymi im 
nieróbstwo. Podała do publicznej wiadomości cele, dążenia i dotychczasowe osią-
gnięcia Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wiel-
kiej Brytanii, sprostowała nieprawdziwe informacje z tekstu publicysty.

DP odnotowywał jednak przede wszystkim ważne momenty związane z nauką 
polską. Do takich niewątpliwie należy obszerna relacja Marcelego Karczewskiego 
z nadania 26 czerwca 1941 roku prof. Stanisławowi Kotowi najwyższej godności 
Uniwersytetu w Oxfordzie – tytułu doktora honoris causa10. Drugie takie wydarze-
nie opisano w listopadzie 1943 roku, kiedy gen. Władysław Sikorski został uhonorowa- 
ny tym tytułem przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Liverpoolu11. Uroczystości tej to-
warzyszyło otwarcie Polskiej Szkoły Architektury, na której polscy studenci mieli 
zapewnione stypendia wystarczające na pełne utrzymanie. Za pośrednictwem gazety 
polski wydział zachęcał do podjęcia studiów12. Podobnie z pomocą pisma prowa-
dzono nabór chętnych do mającej powstać po zakończeniu wojny Wyższej Szkoły 
Morskiej, w której nauka miała być bezpłatna13.

5 Szkoła Studiów Wyższych i Wschodnioeuropejskich, DP, 1940, nr 128, s. 4.
6 Polski Wydział Lekarski w Edynburgu, DP, 1940, nr 128, s. 4.
7 Gen. Sikorski otwiera Wyższą Szkołę Wojenną w Londynie, DP, 1941, nr 53, s. 1.
8 Zakończenie kursu Wyższej Szkoły Wojennej, DP, 1941, nr 275, s. 1, 3.
9 Z. Nowakowski, Kultura z puszki, „Wiadomości Polskie”, 1941, nr 3, s. 2; M. Skalińska, Nauka polska 

w Wielkiej Brytanii, DP, 1941, nr 205, s. 4.
10 M. Karczewski, W słońcu Oxfordu, DP, 1941, nr 297, s. 3.
11 Gen. Sikorski uroczyście promowany na doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Liver-

poolu, DP, 1943, nr 716, s. 1, 3.
12 Polska Szkoła Architektury. Uniwersytet w Liverpoolu z prawami polskich szkół akademickich, DP, 1943, 

nr 931, s. 2.
13 Ogłoszenie, DP, 1943, nr 977, s. 4.
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Kolejne publikacje DP omawiające osiągnięcia polskiej myśli naukowej dotyczy-
ły powstania, funkcjonowania, inauguracji poszczególnych lat akademickich, pro- 
mocji doktorskich, uroczystego wręczania dyplomów oraz wszystkich pozostałych 
ważnych wydarzeń z życia akademickiego polskich wydziałów na angielskich uni-
wersytetach: Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, Medy-
cyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie w Edynburgu, Studium Prawno-Admi-
nistracyjnego w St Andrews w Szkocji, Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu, 
Wydziału Prawno-Ekonomicznego w Londynie, Studium Technicznego w Lon-
dynie14. Cztery kolejne polskie instytucje – Polski Wydział Prawa w Oxfordzie, 
Polish University College w Londynie (PUC), Studium Malarstwa Sztalugowego 
oraz najważniejsza placówka – Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) opisy-
wał już DPiDŻ. Relacje te zawsze zawierały pełny wykaz nazwisk wykładowców, stu-
dentów, podkreślały bardzo dobre wyniki uzyskane przez słuchaczy i ich doskonałą 
znajomość języka angielskiego, dokumentowane były zdjęciami. Mówiły o utrzy-
mywaniu wykładów na najwyższym poziomie oraz o przychylności i pomocy pro-
fesorów, jak również władz angielskich i szkockich. Wszystkie wystąpienia dzieka-
nów i profesorów zaczynały się od złożenia hołdu poległym lub zamordowanym 
polskim uczonym na całym świecie.

Na łamach DP i DPiDŻ regularnie ukazywały się sprawozdania z działalności 
i posiedzeń Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej 
Brytanii15. Informowano o postępach w pracy naukowej polskich uczonych, o przedsię-
wzięciach propagandowych na rzecz polskiej nauki, o sprawnej opiece nad młodzieżą 
akademicką, by kontynuowała przerwane przez wojnę studia, o udzielaniu pomocy 
materialnej, o szukaniu miejsc na angielskich uczelniach czy wreszcie o wydawaniu 
polskiego czasopisma w języku angielskim „Polish Science and Learning”. Równie 
często zamieszczano relacje z życia polskich studentów. Szczegółowo opisano zjaz-

14 Chronologicznie ukazały się następujące publikacje: Nowy rok akademicki na Polskim Wydziale Le-
karskim, DP, 1941, nr 394, s. 3; Polskie dyplomy lekarskie w Edynburgu, DP, 1941, nr 446, s. 2; Inau-
guracja Studium Prawno-Administracyjnego w St. Andrews, DP, 1942, nr 526, s. 1, 4; H., Promocja 
14 lekarzy Polaków na Uniwersytecie w Edynburgu, DP, 1942, nr 624, s. 2; Otwarcie nowego roku 
akademickiego Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, DP, 1942, nr 689, 
s. 1; Otwarcie Polskiej Szkoły Architektury, DP, 1942, nr 716, s. 1, 3; Druga rocznica Wydziału Le-
karskiego w Edynburgu. Przemówienie Min. Mikołajczyka, DP, 1943, nr 828, s. 2; Pierwszy dyplom 
doktora medycyny, DP, 1943, nr 844, s. 2; Jel., Polacy w St. Andrews. Zakończenie roku akademickie-
go, DP, 1943, nr 911, s. 3; Jel., Listy ze Szkocji – Polacy zdobywają doktoraty, DP, 1943, nr 921, s. 3; 
Polska Szkoła Architektury. Uniwersytet w Liverpoolu…, s. 2; Pełna autonomia będzie przywrócona 
szkołom wyższym, DP, 1943, nr 984, s. 2; Jel., Inauguracja roku na PWL w Edynburgu, DP, 1943, nr 1003, 
s. 2; Inauguracja roku w Liverpoolu. 8 X w Polskiej Szkole Architektury nowego roku akademickiego, 
DP, 1943, nr 1004, s. 2; Nowe kadry weterynarzy polskich, DP, 1943, nr 1012, s. 2.

15 Na przykład Życie polskie w Anglii, DP, 1942, nr 685, s. 2.
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dy studentów Polaków w Wielkiej Brytanii16, integracyjne przyjęcia polskich studen-
tów dla przedstawicieli młodzieży akademickiej aliantów w Ognisku Polskim w Lon- 
dynie17, omówiono ich publikacje w stałej rubryce dwutygodnika studenckiego na Uni-
wersytecie w Edynburgu „The Student”18, zaakcentowano też międzynarodową po-
moc udzieloną polskim studentom19.

Pod koniec listopada 1943 roku DP przedstawił czytelnikom aktualny stan polskich 
studentów-żołnierzy, z którego wynikało, że na studiach technicznych było 27 słu-
chaczy, na Polskim Wydziale Lekarskim – 143, w Polskiej Szkole Architektury – 48, 
na studiach weterynaryjnych – 17, na studiach filozoficznych i teologicznych – 2520. 
Poza tym naukę na brytyjskich uniwersytetach w Birmingham, Cambridge, Glasgow, 
Londynie, Oxfordzie oraz St Andrews podjęło 196 osób. Pismo doniosło, że uczeni, 
prawnicy, nauczyciele, dziennikarze i ekonomiści pracują w swoich zawodach.

DP drukował także liczne wyrazy głębokiego współczucia i gesty solidarności 
brytyjskiego świata nauki z okaleczoną nauką polską. Znamienne są Głosy uniwer-
sytetów brytyjskich w sprawie prześladowania uczonych polskich21, podpisane przez 
władze Uniwersytetu w Belfaście, Birmingham, Cambridge, Cork (Irlandia), Glas-
gow, Leeds, Liverpoolu, Londynu, Oxfordu i St Andrews – było to publiczne po- 
tępienie niemieckich okupantów. Gazeta prezentowała również sylwetki wielkich 
polskich uczonych – Edwarda Dubanowicza, Stanisława Grabskiego, Mikołaja Ko-
pernika, Bronisława Malinowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie22. Dziennik zamiesz-
czał również ogłoszenia o wykładach polskich uczonych zaproszonych przez brytyj-
skie uniwersytety i inne instytucje23.

16 Zjazd Studentów Polaków w Wielkiej Brytanii, DP, 1943, nr 766, s. 2; Drugi Zjazd Studentów Pola-
ków w Edynburgu, DP, 1943, nr 1038, s. 3; Do młodzieży w Polsce, DP, 1943, nr 1042, s. 2; Listy ze Szko-
cji. Zjazd Studentów, DP, 1943, nr 1046, s. 3.

17 200 przedstawicieli młodzieży alianckiej na przyjęciu studentów polskich, DP, 1943, nr 808, s. 4; Wieczór 
polski na Politechnice Londyńskiej, DP, 1943, nr 854, s. 2.

18 „The Student” i sprawy polskie, DP, 1943, nr 801, s. 3.
19 Z. Leszczyc, Międzynarodowa pomoc dla studentów, DP, 1943, nr 1042, s. 2. W tytule chodzi o po-

moc udzieloną przez organizację European Student Relief Fund.
20 Studia żołnierzy, DP, 1943, nr 1036, s. 2.
21 Głosy uniwersytetów brytyjskich w sprawie prześladowania uczonych polskich, DP, 1941, nr 397, s. 2; 

też: Glossy. Brytyjski świat wiedzy dla polskich naukowców, DP, 1942, nr 633, s. 3.
22 Brytyjski świat nauki w hołdzie prof. B. Malinowskiemu, DP, 1942, nr 618, s. 2; S. Skrzypek, Sylwetka 

prof. S. Grabskiego z okazji 50-lecia pracy naukowej i społeczno-politycznej, DP, 1943, nr 929, s. 2; W. Ko-
marnicki, Sylwetka prof. Edwarda Dubanowicza, DP, 1943, nr 1009, s. 1; Pamięci wielkiej uczonej, 
DP, 1943, nr 1011, s. 2; W., Przed 400. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika (24 V 1943), DP, 1943, 
nr 785, s. 2; Obchody Dni Kopernika, DP, 1943, nr 796, s. 2; Pomnik M. Kopernika w 400-lecie, DP, 1943, 
nr 880, s. 1; Świat w 400 rocznicę śmierci M. Kopernika, DP, 1943, nr 881, s. 2.

23 Odczyt prof. Stanisława Kota w Oxfordzie – 14, 21, 28 V 1941 r., DP, 1941, nr 273, s. 4; Odczyt prof. 
M. Skalińskiej w Edynburgu, DP, 1942, nr 583, s. 2; Odczyt prof. Glasera w Oxfordzie na temat „Polska 
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Omówione powyżej zjawiska uzupełniają doniesienia na temat polskiego życia 
naukowego w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w okupowanej Polsce. Generalnie 
obraz etosu środowiska akademickiego na łamach DP w latach 1940–1943 jawi się 
jako moralnie czysty monolit, kierujący się wzniosłymi ideałami wspólnej walki o wol-
ną, demokratyczną Polskę, wytężonej i ofiarnej pracy w imię doskonalenia na po-
trzeby Ojczyzny. W tych latach raz tylko dziennik oficjalnie i stanowczo potępił 
postawę polskiego uczonego, prof. Oskara Langego, który w październiku 1943 roku 
wystosował list otwarty na temat stosunków polsko-radzieckich (został zamiesz-
czony w „New York Herald Tribune”). DP przedrukował go w całości, grzmiąc, że 
sprzedawczyk Lange chce pomniejszyć Polskę o Kresy, które łatwo daruje Stalinowi24. 
Redakcja nie darowała mu tego, że proponował to, co uczyniono za plecami Pola-
ków w Teheranie!

Po wspomnianej fuzji dwóch polskich pism od 3 stycznia 1944 roku DPiDŻ kon-
tynuował w kwestii oświaty i szkolnictwa wyższego kierunek wyznaczony przez DP. 
Przypomnijmy, 24 lutego 1941 roku przy Uniwersytecie w Edynburgu zorganizowa-
no Polski Wydział Lekarski, który na mocy umowy uczelni z rządem polskim funk- 
cjonował jako autonomiczny wydział umożliwiający dokończenie rozpoczętych w Pol-
sce studiów medycznych. Do lipca 1945 roku dyplomy otrzymało 80 osób25. Na tym 
samym uniwersytecie i na podobnych zasadach funkcjonowała od lipca 1943 roku 
Komisja Medycyny Weterynaryjnej przy Royal Dich Veterinary College26, w któ-
rej ramach kilkadziesiąt osób kontynuowało studia weterynaryjne. W październiku 
1943 roku w Edynburgu zorganizowano także Studium Pedagogiczne, dające ab-
solwentom polskie i brytyjskie dyplomy ukończenia studiów wyższych27.

Tadeusz Radzik ustalił, że od marca 1942 roku około 450 byłych studentów pra-
wa podjęło dalszą naukę w Studium Prawno-Administracyjnym w Londynie, reali-
zującym program czteroletnich studiów prawniczych. To Studium mieściło się naj-
pierw w St Andrews w Szkocji. Gazeta odnotowywała sukcesy studentów również tej 
placówki28. Jej funkcje przejął 27 kwietnia 1944 roku autonomiczny Polski Wydział 

w przyszłej Europie”, DP, 1943, nr 889, s. 2; Tekst wykładu prof. Koskowskiego wygłoszonego w Ogni-
sku Polskim 8 IX 1943, DP, 1943, nr 986, s. 2.

24 Pomysły p. Langego (Oskara). Chce pomniejszyć Polskę, DP, 1943, nr 996, s. 4.
25 DPiDŻ informował każdorazowo o rozdaniu dyplomów na wydziale lekarskim oraz weterynaryjnym, 

na przykład Na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, DPiDŻ, 1944, nr 128, s. 1; Uroczysta promo-
cja na Wydziale Lekarskim, DPiDŻ, 1944, nr 165, s. 3; Studia Polaków w Edynburgu, DPiDŻ, 1944, 
nr 254, s. 4; Polsko-szkocka uroczystość studencka na Uniwersytecie w Edynburgu, DPiDŻ, 1944, nr 263, 
s. 3; 21 dyplomów dla polskich studentów – Edynburg – 11.7.45, DPiDŻ, 1945, nr 168, s. 4.

26 Szkolnictwo polskie w Szkocji, DPiDŻ, 1944, nr 256, s. 2; Nowi polscy lekarze weterynarii – dyplomy 
Komisji Akademii Studiów Medycyny Weterynaryjnej przy Royal Dick Veterinary College w Edynburgu, 
DPiDŻ, 1944, nr 264, s. 3.

27 Szkolnictwo polskie w Szkocji…, s. 2.
28 W najstarszym Uniwersytecie Szkocji – St. Andrews, DPiDŻ, 1944, nr 158, s. 2; Promocja Polaków na Uni-

wersytecie w St. Andrews – 13.10.1944, DPiDŻ, 1944, nr 251, s. 3.
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Prawa przy Uniwersytecie w Oxfordzie29, który do końca wojny ukończyły 124 osoby. 
Utworzenie tego wydziału spotkało się z dużym zainteresowaniem świata naukowego 
na emigracji. Wyrazem tego była rezolucja uchwalona na Walnym Zebraniu Stowa-
rzyszenia Profesorów i Docentów w Wielkiej Brytanii, w której zwrócono się

z gorącym apelem do władz wojskowych, by zechciały udzielić swego poparcia Polskiemu 
Wydziałowi Prawa w Oxford w formie jak najbardziej liberalnego traktowania sprawy zwal-
niania żołnierzy na studia na tym wydziale30.

Wydział ten miał uprawnienia polskiej szkoły akademickiej w zakresie wydawa-
nia dyplomów i udzielania stopni naukowych. Nauka była bezpłatna, zapoczątko-
wało ją 50 studentów, wśród nich znalazło się kilka kobiet, przeciętna wieku wyno- 
siła 25–28 lat31. Niektórzy uzyskiwali możliwość łączenia nauki na tym wydziale ze stu-
diami angielskimi tej uczelni.

DPiDŻ towarzyszył działalności tej placówki oraz pozostałych polskich instytu-
cji naukowych przez cały okres ich funkcjonowania32. Do listopada 1945 roku wy- 
dano, według ówczesnego dziekana Polskiego Wydziału Prawa, prof. dr. Tadeusza Brze-
skiego, 116 dyplomów magisterskich na tym wydziale33.

Studenci uczelni technicznych kontynuowali naukę pod nadzorem Komisji Aka-
demickich Studiów Technicznych (od marca 1944 roku Rady Akademickich Studiów 
Technicznych) – do końca wojny 64 absolwentów uzyskało dyplomy. We wrześniu 
1942 roku utworzono Polską Szkołę Architektury w Liverpoolu. Pismo towarzyszy-
ło każdej inauguracji nowego roku akademickiego oraz jego zakończeniu i promocji 
nowych polskich inżynierów architektów, wymieniało ich z imienia i nazwiska34. 
W roku 1944 na tej uczelni studiowało 54 studentów, a 13 otrzymało dyplomy. W 1945 
roku studiowało na niej 58 osób, a 16 otrzymało dyplomy ukończenia35.

29 Polski Wydział Prawa w Oxford, DPiDŻ, 1944, nr 68, s. 3.
30 Polski Wydział Prawa na Uniwersytecie Oxfordzkim, DPiDŻ, 1944, nr 77, s. 4.
31 Polski fakultet prawa przy Uniwersytecie w Oxford, DPiDŻ, 1944, nr 99; Trzecia polska uczelnia wyż-

sza w Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 1944, nr 100, s. 3; Polski Wydział Prawa w Oxfordzie już całkowicie 
zorganizowany, DPiDŻ, 1944, nr 147, s. 3.

32 „Dusza narodu polskiego jest i będzie niezniszczalna”. Mowa kanclerza – sir Davida Rossa, Uniwersy-
tetu w Oxford na otwarcie Wydziału Prawa, DPiDŻ, 1944, nr 112, s. 2; Wręczenie pierwszych dyplo-
mów na Pol. Wydz. Prawa w Oxfordzie, DPiDŻ, 1944, nr 288, s. 3; Wpisy na Polski Wydział Prawa 
w Oxfordzie, DPiDŻ, 1945, nr 78, s. 3; Z Polskiego Wydziału Prawa przy Uniwersytecie w Oxfordzie, 
DPiDŻ, 1945, nr 118/119, s. 6; Polscy studenci w Oxfordzie, DPiDŻ, 1945, nr 217, s. 3.

33 Z Polskiego Wydziału Prawa w Oxfordzie, DPiDŻ, 1945, nr 277, s. 3.
34 Zakończenie roku w Polskiej Szkole Architektury – 1.7.44 r., DPiDŻ, 1944, nr 157, s. 4; Nowy rok aka-

demicki na Pol. Wydz. Architektury w Liverpoolu, DPiDŻ, 1944, nr 257, s. 3.
35 T. Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1954. Instytucje i organizacje, „Rocz-

nik Polonijny”, Lublin, 1981, t. 2, s. 58–94.
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12 grudnia 1944 roku do prasy trafiła informacja o uroczystej immatrykulacji stu-
dentów Studium Technicznego w Londynie (z prawami akademickimi od 1943 ro-
ku)36. Była to pierwsza publiczna wzmianka o uczelni, na której w ciągu dwóch lat 
dokończyło studia 51 inżynierów. W sprawozdaniu wygłoszonym na uroczystości 
Akademickich Szkół Technicznych przewodniczący jej Rady przedstawił krótką hi-
storię placówki od lipca 1941 roku. Pod opieką Rady znajdowało się 212 studentów, 
z których znaczna część rozpoczęła studia techniczne jeszcze w Polsce. Kolejny ar-
tykuł na temat tej tajnej dotąd uczelni ukazał się w styczniu 1945 roku37.

Organizowanie studiów rozpoczęło się z chwilą, kiedy pierwszy projekt utworze-
nia politechniki polskiej przy jednym z uniwersytetów we Francji lub w Anglii zo- 
stał złożony władzom polskim we Francji przez prof. Stanisława Płużańskiego z Poli-
techniki Warszawskiej w grudniu 1939 roku. Inicjatywa ta nie doczekała się reali-
zacji. Po dwuletniej przerwie, w lipcu 1941 roku, pod wpływem sugestii pochodzą-
cej ze Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej 
Brytanii, prof. Płużański ponownie opracował projekt utworzenia politechniki 
przy udziale profesorów Anglików i Polaków, który jednak został odrzucony. Do-
piero w styczniu 1942 roku zatwierdzono trzyosobową Komisję Akademickich Stu-
diów Technicznych, w której skład wchodzili profesorowie: Stanisław Płużański, 
Józef Szczęsny Turski (Politechnika Warszawska) i Stanisław Skoczylas (Akademia 
Górnicza w Krakowie).

Z pierwszej listy studentów z niedokończonymi studiami technicznymi, przeby-
wających w wojsku, a zawierającej około 150 nazwisk, do kwietnia 1942 roku zwol-
niono 10 osób. W nowym roku akademickim, w czerwcu Komisja dołączyła 43 stu-
dentów z armii i 10 z lotnictwa. Zostali przydzieleni zależnie od możliwości do czterech 
angielskich uniwersytetów. Po przejęciu przez Komisję również opieki nad polskimi 
studentami z Uniwersytetu St Andrews, liczba studiujących w końcu czerwca 1943 ro- 
ku wzrosła do 93.

Na szybszy rozwój uczelni w roku akademickim 1943/1944 wpłynęły trzy oko-
liczności:
 ■ powiększyło się grono polskich profesorów o Zygmunta Klemensiewicza z Poli-
techniki Lwowskiej i Adama Skąpskiego z Akademii Górniczej w Krakowie;

 ■ Studium otrzymało własny budżet w nowo utworzonym Ministerstwie Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego (Ministerstwo WRiOP);

 ■ dawna Komisja Akademickich Szkół Technicznych została dekretem prezydenta 
RP z 7 lutego 1944 roku przemianowana na Radę Akademicką Szkół Technicz-
nych, w której działało czterech profesorów Polaków, jeden delegat docentów i pięciu 
profesorów Anglików.

36 Immatrykulacja studentów Szkół Technicznych na terenie Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 1944, nr 294, s. 4.
37 Politechnika polska w W. Brytanii, DPiDŻ, 1945, nr 5, s. 3.
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W lecie 1944 roku w skład Studium weszła Szkoła Architektury w Liverpoolu, tak 
że w styczniu 1945 roku obejmowało ono dziewięć wydziałów: chemiczny, inżynie-
rii lądowej i wodnej, mechaniczny, elektrotechniczny, włókienniczy, budowy okrę-
tów, górniczy, hutniczy i architektury. Zależnie od obranej specjalności studenci roz- 
mieszczani byli na 11 uczelniach, z których Battersea Polytechnic, City & Guilds Colle-
ge, Imperial College of Technology, King’s College, School of Mines i University Col-
lege znajdowały się w Londynie, a pozostałe w Birmingham, Cambridge, Dundee, 
Leeds, Liverpoolu, Manchesterze i Newcastle. Wszystkim studentom towarzyszyło 
przekonanie, że będą potrzebni przy odbudowie Polski ze zniszczeń wojennych.

Większość sal wykładowych gościnnie udzieliło City & Guilds College w Londynie, 
gdzie również znajdował się dziekanat, dzielący z sekretariatem i kwesturą jeden poko-
ik. Wobec napływu angielskiej młodzieży na uczelnie spodziewano się utraty udzie-
lonych pomieszczeń. Brak miejsca nie pozwalał na normalne prowadzenie zajęć 
oraz na gromadzenie materiałów naukowych dla uczelni w Kraju. Naukę dezorga-
nizowało zwalnianie z wojska studentów w różnych terminach, przez co musieli 
uzupełniać materiał już przerobiony na zajęciach. Wyrażano obawy o dalsze istnie-
nie polskich studiów technicznych w Wielkiej Brytanii.

W Komunikacie zamieszczonym 11 stycznia 1945 roku podano do wiadomości, 
że Ministerstwo WRiOP zorganizowało Szkołę Przysposobienia Handlowo-Ad-
ministracyjnego w Londynie38. Czas studiów wynosił jeden rok. Dalszym etapem 
nauki miały być praktyki w brytyjskich przedsiębiorstwach. Celem było stworzenie 
fachowej kadry pracowników biurowych. Ofertę skierowano przede wszystkim do in-
walidów wojennych, którzy mogli poświęcić cały dzień na naukę.

Szkoły ekonomiczne i techniczne reprezentowały szkolnictwo zawodowe. W Glas-
gow w 1942 roku powstała Państwowa Szkoła Handlu Zagranicznego i Administra-
cji Portowej – przeniesiona następnie do Londynu. Londyński dziennik zamieszczał 
ogłoszenia Ministerstwa WRiOP zawiadamiające o rozpoczynaniu nowego roku 
szkolnego39. Przypominano, że słuchaczami mogły być osoby, które nie ukończyły 
40. roku życia i ukończyły szkołę średnią starego typu, liceum ogólnokształcące lub 
zawodowe nowego typu. Rada Ministrów przyznawała stypendia. Oferowała rocz-
ny kurs dla kilkudziesięciu osób. Po zakończeniu nauki w tej szkole Polacy w Wiel-
kiej Brytanii bez trudu znajdowali zatrudnienie40.

Tadeusz Radzik w systemie szkół technicznych wymienia uruchomioną we wrze-
śniu 1940 roku Państwową Szkołę Morską w Southampton, kształcącą aspirantów 

38 Komunikat, DPiDŻ, 1945, nr 10, s. 3.
39 Ogłoszenie Min. WRiOP o rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Państwowej Szkole Handlu Zagra-

nicznego i Administracji Portowej w Londynie – 15 stycznia 1945 r., DPiDŻ, 1944, nr 300, s. 2.
40 Szkoła Handlu Zagranicznego i Administracji, DPiDŻ, 1948, nr 259, s. 3; Po studiach w Szkole Han-

dlu Zagranicznego Polacy znajdowali pracę w Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 1949, nr 141, s. 3.
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poruczników żeglugi małej i aspirantów mechaników, oraz Gimnazjum Morskie 
w Landywood koło Birmingham, kształcące oficerów nawigacyjnych i mechaników, 
utworzone w listopadzie 1944 roku41. W jednostkach wojskowych i stacjach lotni-
czych zorganizowano ponadto kilkadziesiąt kursów technicznych różnego stopnia42.

Gazeta zawsze informowała o możliwościach kontynuowania nauki na Wyspach 
Brytyjskich43.

Konieczność doraźnego rozwiązania wszelkich problemów wiążących się z kwestią adapta-
cji Polaków w społeczeństwie brytyjskim była przesłanką powołania przez rząd brytyjski już 
7 lipca 1945 roku Tymczasowego Komitetu dla Spraw Polskich (Interim Treasury Committtee for 
Polish Questions)44.

Komitet przejął wszelkie agendy polskiego rządu emigracyjnego (któremu cofnię- 
to uznanie 5 lipca 1945 roku), w tym także sprawy szkolnictwa. Wszystkie kwestie 
oświatowe przekazano Działowi Oświaty ITC. Jego personel w większości stanowili 
dawni pracownicy Ministerstwa WRiOP, a kierowany był przez prof. Tadeusza Su-
limirskiego. Po krótkim okresie polityki likwidatorskiej w dziedzinie szkolnictwa, 
w wyniku zmiany w 1946 roku linii postępowania władz brytyjskich wobec Pola-
ków, ITC patronował zakładaniu nowych polskich szkół i ułatwiał polskiej mło-
dzieży wstęp na wyższe uczelnie brytyjskie. Londyński dziennik zamieszczał infor-
macje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii, podawał listy 
uczelni, na których mogli studiować polscy żołnierze, warunki przyjęcia, sposoby 
załatwiania zezwoleń, formalności oraz możliwości uzyskania stypendiów45. Od-
notowywano promocje oraz nagrody wszystkich Polaków na uczelniach, poda-
jąc ich personalia, jak również zapoznawano czytelników z dorobkiem naukowym 
polskich uczonych w Wielkiej Brytanii i poza nią46.

41 Ogłoszenie w ramce, że Ministerstwo WRiOP powołało do życia Gimnazjum Morskie i poszukuje 
nauczycieli religii, języka polskiego, historii, biologii, geografii, matematyki, fizyki, chemii – 16 go-
dzin lekcyjnych tygodniowo za 27,10 funta miesięcznego wynagrodzenia; DPiDŻ, 1944, nr 265, s. 3.

42 Bartek, Promocja podchorążych lotnictwa – 64 osoby – szkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty i Kawa-
lerii Zmotoryzowanej, DPiDŻ, 1945, nr 187, s. 3.

43 Studia dla rannych, DPiDŻ, 1945, nr 75, s. 3; Odkomenderowanie na wyższe studia, DPiDŻ, 1945, 
nr 189, s. 3; Ułatwienia dla żołnierzy studentów, DPiDŻ, 1945, nr 249, s. 3; Odkomenderowanie na stu-
dia, DPiDŻ, 1946, nr 254, s. 3.

44 T. Radzik, Społeczność polska w Wielkiej Brytanii 1945–1990, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-
-Ceglowa, Poznań, 1992, s. 452–453.

45 Wiadomości i porady. Studia na uczelniach brytyjskich, DPiDŻ, 1946, nr 274, s. 3; Ku uwadze kan-
dydatów na studia. Formalności, zezwolenia, stypendia, DPiDŻ, 1946, nr 286, s. 3; Stypendia dla stu-
dentów, DPiDŻ, 1947, nr 1, s. 4; Sztuka stosowana w szkołach brytyjskich, DPiDŻ, 1947, nr 18, s. 3; 
Stypendia na studia dla Polaków, DPiDŻ, 1947, nr 128, s. 1; Fundacja Kardynała Newmana pomaga 
polskim studentom, DPiDŻ, 1947, nr 281, s. 3; Stypendia dla studentów polskich, DPiDŻ, 1951, nr 55, 
s. 3; Stypendia dla Polaków, DPiDŻ, 1960, nr 13, s. 2, nr 37, s. 2.

46 Np. Promocja Polaków na Uniwersytecie w Edynburgu, DPiDŻ, 1948, nr 163, s. 3; Promocja lekarzy 
Polaków w Edynburgu, DPiDŻ, 1948, nr 172, s. 3; (Bz.), Architekci polscy znajdują pracę po 5-letnich 
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Gdy w marcu 1947 roku rozwiązano ITC, pod jego opieką znajdowało się 21 szkół 
polskich z 1607 uczniami, 488 stypendystów uczęszczających do placówek brytyj-
skich oraz 3647 studentów47.

Po zlikwidowaniu ITC sprawy polskiej oświaty przekazano, powołanemu 1 kwiet-
nia 1947 roku, Komitetowi dla spraw Oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii (The Com-
mittee for the Education of Poles in Great Britain). Działający do 1954 roku Komitet 
zorganizował system oświaty dla tysięcy dzieci i młodzieży polskiej. Akcję tę za-
kończono (z kilkoma wyjątkami) w latach 50. ITC i Komitet Oświatowy udzielał licz-
nych stypendiów Polakom podejmującym lub kontynuującym studia na brytyj-
skich uczelniach.

Ten w miarę spójny system kształcenia na uchodźstwie oraz nowe inicjatywy funk-
cjonujące przez kilka dekad po zakończeniu II wojny światowej prezentował się 
na szpaltach DPiDŻ po 1945 roku. Zaznaczyć należy, że Polskie szkolnictwo wyż-
sze było szczególnie aktywne w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1953. Wtedy w znacz-
nym stopniu stanowiło kontynuację inicjatyw podjętych w latach wojny.

Reasumując, jakościowa analiza zawartości dwóch dzienników – „Dziennika 
 Polskiego” i „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, wydawanych w Wiel-

kiej Brytanii od 1940 roku – wyraźnie dowodzi, że prasa spełniała trzy funkcje: 
informacyjną, propagandową oraz integracyjną. Czyniła to poprzez: stałe zachęcanie 
Polaków na obczyźnie do zdobywania wyższego wykształcenia, by wspólnie mocami 
intelektualnymi odbudować Kraj po zakończeniu działań wojennych; relacjonowanie 
kalendarza życia akademickiego w sferze naukowej, organizacyjnej oraz wydaw-
niczej; prezentację dokonań naukowych polskich uczonych, promocji studentów, 

studiach w Szkole Architektury, DPiDŻ, 1948, nr 180, s. 3; J. Rostowski, Prace profesorów Wydziału 
Lekarskiego, rubryka „Listy do Redakcji”, DPiDŻ, 1948, nr 239, s. 2; Promocja Polaków w Edynbur-
gu, DPiDŻ, 1949, nr 173, s. 3; Polscy asystenci na szkockich uczelniach, DPiDŻ, 1949, nr 182, s. 3; Po-
lak wykłada na Uniwersytecie w Nottingham, DPiDŻ, 1949, nr 193, s. 3; Dyplomy Polaków z Glasgow 
– West of Scotland Commercial College (Wyższa Szkoła Handlowa), DPiDŻ, 1949, nr 292, s. 3; (W. Cz.), 
Trzech asystentów polskich na Uniwersytecie Edynburskim, DPiDŻ, 1950, nr 50, s. 3; Polak wykła-
dowca na uczelni angielskiej, DPiDŻ, 1950, nr 102, s. 3; Studenci polscy w Irlandii, DPiDŻ, 1950, nr 130, 
s. 3; Studenci polscy uczą się dobrze, DPiDŻ, 1951, nr 230, s. 3; A. Bz., Nagrody dla studentów pol-
skich w szkole budownictwa, sztuki i rzemiosł – Hammersmith School of Building and Arts and Crafts, 
DPiDŻ, 1951, nr 296, s. 3; 290 studentów na architekturze i sztuce stosowanej, DPiDŻ, 1952, nr 86, 
s. 3; W. S-ki, Życie polskie w stolicy Szkocji. Habilitacja dr Jasnowskiego, DPiDŻ, 1952, nr 248, s. 3; 
Szkoła warszawska – prof. Jan Łukasiewicz. Logika w Dublinie, DPiDŻ, 1955, nr 41, s. 3; Polonisty-
ka na Uniwersytecie w Glasgow, DPiDŻ, 1955, nr 165, s. 3; 13 Polaków na Uniwersytecie. Klub Pol-
ski w Oxfordzie, DPiDŻ, 1956, nr 111, s. 3; W. S-ki, Praca doktorska polskiego inżyniera – Edynburg, 
DPiDŻ, 1957, nr 3, s. 3; Polacy w Oxfordzie, DPiDŻ, 1958, nr 1, s. 3.

47 Promocja lekarzy Polaków…, s. 3; 290 studentów na architekturze…, s. 3; zob. też T. Radzik, Szkol-
nictwo polskie…, s. 83–86.
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doktorów, informowanie o możliwości zdobycia stypendiów czy wsparcie gestami 
solidarności z polską inteligencją niszczoną w czasie II wojny światowej przez hi-
tlerowców. Zaprezentowane zjawiska dowodzą, jak dzięki doniesieniom prasowym 
możemy ukazać usytuowanie prasy emigracyjnej w dyskusji nad polskim szkolnic-
twem wyższym na obczyźnie w przeszłości i obecnie w diasporze. Oczywiście, by 
sprawdzić ich wiarygodność, zawsze należy opisywane kwestie krzyżowo konfron-
tować z innymi źródłami.
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Summary

The article demonstrates the constant presence of higher education as a topic in the col-
umns of Polish newspapers published in the UK: „Dziennik Polski” („Polish Daily”) 

and „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish Daily and Soldier’s Daily”) in the years 
1940–1945. Their editors agitated for the acquisition of a university education by Poles in 
exile so that they might better serve the rebuilding of Poland after the war. They reported 
on academic, organisational and publishing events. They presented the academic accom-
plishments of Poles, as well as graduations of students and PhDs. They distributed informa-
tion about scholarships. The newspapers fulfilled an informational, propagandist and inte-
grational role.
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Wybrane prObleMy 
SZkOlnictWa pOlSkiegO 
W eurOpie ZacHOdniej 
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Z perSpektyWy praSy eMigracyjnej

W czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu Polacy w Zjednoczonym 
Królestwie wydawali wiele tytułów prasowych docierających do szerokiej rze-

szy rodaków na obczyźnie. Do najważniejszych opiniotwórczych czasopism poko-
lenia „niezłomnych” należały: „Dziennik Polski” (dalej: DP), „Dziennik Żołnierza”, 
a po fuzji „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ), „Polska Walczą-
ca. Żołnierz polski na obczyźnie”, „Orzeł Biały” (dalej: OB), „Wiadomości”, „Skrzy-
dła. Wiadomości ze świata”, „Myśl Lotnicza”, „Lwów i Wilno”1 oraz paryska „Kultu-
ra. Szkice, opowiadania, sprawozdania”2.

1 Szerzej: J. Kowalik, Czasopiśmiennictwo, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, 
Londyn, 1965, t. 2, s. 373–548; tenże, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kra-
ju od września 1939 roku, Lublin, 1976–1988, t. 1–5; J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik 
Polski” 1940–1943, Kielce, 2005; taż, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. 
Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce, 2008; taż, Aneks, w: taż, 
Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce, 2011, s. 262.

2 J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich…, Lublin, 1976, t. 2, poz. 1385, s. 64; M. Grochowska, Je-
rzy Giedroyc. Do Polski ze snu, seria „Autorytety”, Warszawa, 2009, s. 625.
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Wykształcone młode pokolenie polskich emigrantów epoki unijnej, które po 2004 
roku wyjechało z Polski na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii w poszukiwaniu pracy, swoje 
myśli wypowiada w serwisach internetowych, takich jak: Expatpol.com, Goniec.com, 
Gazeta.ie, Dublinek.net, Londynek.net, w prasie elektronicznej oraz jej odpowied-
nikach w wersji drukowanej, ukazującej się w Wielkiej Brytanii – „Cooltura”, „Polish 
Express”, „Nasza Anglia” i „Nowy Czas” oraz na Zielonej Wyspie – „Polska Gazeta”. 
Wzorem czasopism pokolenia byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, współcze-
sne periodyki zajmują się kwestiami oświaty i szkolnictwa wyższego, kształtując opi-
nię polskiej diaspory3.

Na konferencji w roku ubiegłym zaprezentowałam doniesienia polskich pism wy-
chodźczych na temat tych zagadnień na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii4. Od wy-
buchu II wojny światowej periodyki te opisywały polskie wysiłki edukacyjne wszę-
dzie tam, gdzie przebywali nasi rodacy. Mamy zatem wiadomości ze wszystkich 
kontynentów. Przedmiotem moich rozważań będą doniesienia z krajów Europy 
Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

W londyńskim DP, tubie polskiego rządu na obczyźnie, utworzono w 1942 roku 
specjalny cotygodniowy dodatek „Polacy za Granicą”, który ukazywał się we wtorki. 
Zamieszczano w nim listy, doniesienia, informacje, które od rodaków do Londynu do-
cierały pocztą wojenną. W telegraficznych skrótach opisywano tułacze losy i aktyw-
ność polskiej emigracji. Każdy sukces polskiej młodzieży był skrzętnie odnotowywany. 
W lutym 1942 roku czytelnicy DP dowiedzieli się o wręczeniu pierwszych świadectw 
maturalnych w Liceum Polskim w Sztokholmie5, a także o tym, że rektorzy wyższych 
szwedzkich uczelni zapewnili wszelkie ułatwienia przy przyjmowaniu polskich abitu-
rientów na uniwersytety i politechniki. Należy wspomnieć, że w październiku 1940 
roku otwarto polskie gimnazjum i liceum, dzięki zabiegom grona Polaków i przy czyn-
nym udziale Poselstwa RP, aby dać młodzieży możliwość wychowania w duchu pol-
skim oraz studiowania w Szwecji. DP podkreślał poparcie dla tej inicjatywy szwedzkich 
władz, które zapewniły odpowiednią kadrę, lokal i dostęp do laboratoriów6.

3 J. Chwastyk-Kowalczyk, Sposoby e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Ir-
landii, „Respectus Philologicus”, 2011, nr 19 (24), s. 111–122; taż, Sposoby e-komunikowania społecz-
ności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii jako przedłużenie krajowego systemu medialnego, 
w: Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, 
seria „Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci”, Toruń, 2011, s. 80–96; taż, 
Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, 
„Media i Społeczeństwo”, [Bielsko-Biała], 2011, nr 1, s. 56–65; taż, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie 
na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce, 2014.

4 Por. artykuł Rola prasy emigracyjnej w dyskusji nad szkolnictwem polskim na obczyźnie w latach 1940–
1945 zamieszczony w niniejszym tomie.

5 Liceum Polskie w Sztokholmie, „Dziennik Polski” (dalej: DP), 1942, nr 484, s. 2.
6 Nauka polska w Szwecji w sprzyjających warunkach, DP, 1942, nr 625, s. 2.
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O nauce polskich żołnierzy z 2. Dywizji Strzelców Pieszych, wchodzącej w skład 
45. Korpusu Francuskiego, internowanych w czerwcu 1940 roku w Szwajcarii, opty-
mistycznie rozpisano się w DP w roku 19437. Polskie Poselstwo w Szwajcarii, Dele-
gatura PCK i szereg szwajcarskich towarzystw dobroczynnych, np. Pro Polonia, za-
opiekowało się 12 000 internowanych Polaków, nie tylko zapewniając polepszenie 
warunków życia i dostarczając odzież, ale również organizując szkolnictwo. Studiami 
zajęli się profesorowie szwajcarscy z wyższych uczelni. Ponieważ trudno było pogo-
dzić kwestie ograniczenia wolności internowanych z nauką na szwajcarskich uczel-
niach, zorganizowano specjalne liceum i uniwersytety dla żołnierzy pod patronatem 
szwajcarskich uniwersytetów. W Oberburgu i Wetzikonie powstało liceum dla zo-
bowiązujących się do studiów uniwersyteckich po zakończeniu w nim nauki. Do tej 
placówki uczęszczało 230 słuchaczy w wieku 19–20 lat. Wykłady odbywały się prze-
ważnie w języku polskim i po skończeniu kursu przewidywano zdawanie egzaminu 
na poziomie polskiej matury. Wykładającymi byli w większości Polacy. 25 listopada 
1943 roku gazeta doniosła, że 155 uczniów ukończyło liceum w Wetzikonie8.

DP, by wykazać światu w tych ponurych czasach wojny ciągłość polskiej nauki, 
akcentował wszelką intelektualną aktywność naszych uczonych. Pierwsze artykuły 
z roku 1941 informują o akcji Polonii amerykańskiej, która podjęła się zbierania 
pieniędzy dla profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna, współpracowni-
ków Fundacji Rockefellera, Instytutu Alvina Johnsona oraz Uniwersytetu Polskiego 
za Granicą we Francji oraz próbowała uzyskać katedry dla polskich uczonych9. Rok 
później opublikowano szczegółowe sprawozdanie z działalności Fundacji Kościusz-
kowskiej, której głównym celem było zbliżenie kulturalne polsko-amerykańskie10.

7 Z. Leszczyc, Światło w obozach. Polscy internowani w Szwajcarii nie marnują czasu, DP, 1943, nr 882, 
s. 2; por. J. Draus, R. Terlecki , Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945, 
seria „Nauka dla Wszystkich”, nr 382, Wrocław i in., 1984, s. 11–16. Mniej przychylnie na ten temat 
napisał Mirosław Matyja w doktoracie pt. Internowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwaj-
carii w latach 1940–1945 na podstawie V konwencji haskiej z 1907 roku, obronionym na Polskim 
Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie jesienią 2012 r. (wydanym drukiem w 2013). Autor – obok 
ogólnie dostępnych materiałów (monografii, artykułów itd.) – korzystał głównie z następujących 
źródeł w Szwajcarii: Archiwum Federalnego w Bernie, Fundacji Archivum Helveto-Polonicum we Fry-
burgu, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Polskiej Misji Katolickiej we Fryburgu oraz przeprowa-
dził wywiady z byłymi internowanymi i przedstawicielami ludności szwajcarskiej. Należy nadmie-
nić, że Matyja z wykształcenia jest ekonomistą i politologiem, a swoją pierwszą pracę doktorską pt. 
Der Einfluss der Vereinigung der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas (UNICE) auf den Ent-
scheidungsprozess der Europäischen Union (Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Praco-
dawców (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej) napisał i obronił na Wydziale Ekonomicz-
no-Społecznym na Uniwersytecie we Fryburgu w 1998 r.

8 Liceum w Wetzikon. Szwajcaria, DP, 1943, nr 1038, nr 3, s. 3.
9 W., 4,5 milionowa polonia szuka dróg, DP, 1941, nr 190, s. 3.
10 Działalność Fundacji Kościuszkowskiej, DP, 1942, nr 507, s. 2.
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Przy okazji czytelnicy dziennika dowiedzieli się o rozmiarach pomocy niesionej 
polskim uczonym i studentom od wybuchu wojny na terenie USA i poza tym krajem. 
Fundacja pamiętała także o uczonych pozostałych w Polsce, niosąc pomoc material-
ną profesorom Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i profesorom Uniwersyte-
tu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pomocy tej zaprzestano z momentem okupacji 
Wileńszczyzny i Litwy przez Związek Radziecki. Organizacja współpracowała z Uni-
wersytetem Polskim za Granicą we Francji i z uczonymi, którzy znaleźli się w Wiel-
kiej Brytanii. Dzięki pomocy Fundacji Kościuszkowskiej zostały zorganizowane kur-
sy uniwersyteckie dla studentów-żołnierzy internowanych w Szwajcarii11. Na łamach 
DP przejrzyście napisano, że instytucja pozyskuje środki poprzez zbiórkę pieniędzy 
wśród Polaków i Amerykanów – w 1942 roku zebrano 27 902,84 dolara. Zamieszczo-
no również szczegółowy wykaz, jak i komu rozdzielono te środki finansowe.

Po zakończeniu działań wojennych Polacy, którzy z różnych względów nie chcieli 
wrócić do Kraju i po wielu trudach wywalczyli prawo do osiedlania się w krajach Eu-
ropy Zachodniej, nadsyłali do polskich czasopism emigracyjnych relacje dokumen-
tujące ich rzeczywistość, warunki życia, edukacji i pracy. Do 1964 roku (likwidacja 
ostatnich obozów) najbardziej dramatyczne były relacje z obozów dipisów w Niem-
czech i Austrii, które ukazywały się w DPiDŻ, OB, sporadycznie w „Wiadomościach” 
i „Kulturze”. Opisałam te zjawiska w książce pt. Katyń, dipisi, PKPR na łamach pol-
skich czasopism uchodźczych12, dlatego pomijam ich omówienie. Wróćmy zatem do in-
nych kwestii.

Już po wojnie OB opublikował artykuł prezentujący pracę polskich nauczycieli 
w północnej Francji w okręgu Lille, znajdującym się pod niemiecką okupacją13. Gdy 
wybuchła II wojna światowa, w osadach górniczych gminy mieszkało około 180 000 

11 Z. Leszczyc, Światło w obozach…, s. 2. Z artykułu wynika, że na Uniwersytecie we Fryburgu studiowało 
120 Polaków, a na Uniwersytecie w Winterthurze – 370. Program studiów oraz kontrolę nad nimi 
sprawował Ecole Polytechnique w Zurichu. Studenci kształcili się w zakresie medycyny, weteryna-
rii, prawa, nauk przyrodniczych, chemii, techniki, architektury, inżynierii lądowej, maszynoznaw-
stwa, elektrotechniki, rolnictwa i leśnictwa. Uczelnia w Grangeneuve przeniesiona do La Chassotte 
podlegała Uniwersytetowi we Fryburgu. Uczęszczało tam 120 Polaków kształcących się w literatu-
rze, prawie, naukach politycznych i handlu. Wykłady odbywały się w języku niemieckim, francu-
skim i polskim. Studenci wyższej uczelni w Sirnach zostali przeniesieni do Herisau, pozostawali 
pod opieką l’Academie Comercial de St. Gall. Mieli możliwość ukończenia studiów wyższych w za-
kresie ekonomii, statystyki, prawa publicznego i prywatnego, geografii i matematyki. Zofia Lesz-
czyc zaznacza, że dzięki gościnności i zrozumieniu Szwajcarów wielu żołnierzy zdołało przez lata 
wojny ukończyć studia wyższe i pomnożyć szeregi polskiej inteligencji tak bezwzględnie trzebionej 
przez Niemców.

12 Szerzej: J. Chwastyk-Kowalczyk, Katyń, dipisi, PKPR…, s. 160–187.
13 J. Majcherczyk, Nauczycielstwo polskie w północnej Francji, „Orzeł Biały” (dalej: OB), 1947, nr 42 (276), 

s. 2.
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Polaków. Na naukę języka polskiego uczęszczało 30 000 dzieci. Julian Majcherczyk, 
autor publikacji, wyraża opinię:

Nauczyciel polski we Francji był nie tylko nauczycielem i wychowawcą młodego pokolenia, 
ale i rzetelnym doradcą starszego. Brał czynny udział w życiu organizacyjnym. […] Był duszą 
kolonii górniczej. W czasie okupacji robili swoje14.

W tamtym rejonie historii nie uczono wprost, tylko przez porównania, na przy-
kład do Joanny d’Arc i Emilii Plater. Dopiero w grudniu 1941 roku polskie szkoły, decy-
zją Inspektora Akademii, zostały zamknięte. Nauczyciele podlegali dyrekcjom kopalń 
na terenie Nord i Pas-de-Calais, zostali zatrudnieni na czas zamknięcia placówek 
w administracji kopalnianej. Po trzech miesiącach – w marcu 1942 roku – otwarto 
szkoły i w większości z nich przywrócono naukę języka polskiego, tyle że w zmniej-
szonym wymiarze – od dwóch do czterech zamiast wcześniejszych sześciu godzin 
tygodniowo.

Jednak w kilku ośrodkach nauki polskiego już nie wznowiono. Władze niemiec-
kie starały się zniechęcić dzieci do nauki języka ojczystego, organizując prowadzo-
ne przez volksdeutschów lekcje niemieckiego, na których uczniowie otrzymywali 
posiłki i słodycze. Pomimo prób nacisku na rodziców polskich dzieci, większość 
podpisywała imienne deklaracje, że chce, by ich podopieczni uczyli się mowy oj-
czystej, żądając jednocześnie utrzymania szkół polskich. Miały również miejsce pró-
by wywierania presji na polskich nauczycieli – straszono ich aresztem lub propono-
wano zmianę pracy na lepiej płatną czy też przeniesienie do strefy „wolnej Francji”. 
Z oferty nie skorzystali. Autor uhonorował tym wspomnieniem niezłomność pol-
skich nauczycieli, którzy przyczynili się do

uchronienia młodzieży polskiej od wynarodowienia, zachowując się wraz z całą emigracją 
godnie i z honorem – w pracy dla polskości oddało nieocenione usługi15.

Na łamach pism emigracyjnych ogłaszano zapisy do szkół również poza Zjed-
noczonym Królestwem, na przykład na rok szkolny 1948/1949 do Polskiego Gim-
nazjum i Liceum w Les Ageux, szkoły średniej utrzymywanej przez Samopomoc 
Byłych Kombatantów Polskich we Francji16. Osiem lat później w OB dokonano bi-
lansu dekady działalności tej placówki oświatowej17. Przypomniano historię szkoły, 
omówiono promocje maturalne, bardzo wysoki poziom nauczania, co potwierdzał od-
setek osób, które dostały się na zagraniczne studia lub je ukończyły. Na 234 absol-

14 Tamże.
15 Tamże, s. 2.
16 Zapisy do Gimnazjum i Liceum Polskiego w Les Ageux, OB, 1948, nr 38 (324), s. 4.
17 Polskie życie kulturalne. Bilans 10-lecia Polskiej Szkoły Średniej we Francji, OB, 1955, nr 33–34 (684–685), 

s. 3.
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wentów – studia wyższe we Francji podjęło 168 z nich, w Europie, Ameryce i Austra- 
lii – 38. Poza tym: dwie osoby zdobyły doktoraty, dziewięć ukończyło teologię, 15 zo-
stało inżynierami, 14 prawnikami, jedna stomatologiem, trzy ukończyły studia hu-
manistyczne. Władze placówki pomimo nękających ją problemów finansowych za-
pewniały, że szkoła trwa i nie ma zamiaru kapitulować, że przyjmuje zapisy na nowy rok 
szkolny18. W 1965 roku – w 20. rocznicę istnienia tej instytucji, powołanej przez polskie 
władze wojskowe, prowadzonej przez nauczycieli, byłych żołnierzy PSZ – ukazał 
się apel wystosowany do rodaków o pomoc w utrzymaniu19.

Jubileusze przyczyniały się do przypominania dziejów szkół średnich 2. Korpu-
su20. Szczególnie aktywne okazały się absolwentki Gimnazjum i Liceum w Porto San 
Giorgio we Włoszech, powołanym do życia staraniem władz oświatowych przy 2. Kor-
pusie na wyraźne zlecenie gen. Andersa21. Zaczęło się od zorganizowania kursów 
przygotowujących do małej i dużej matury pod kierunkiem prof. matematyki Ste-
fana Stachurskiego. Wkrótce, w miarę wyzwalania Włoch przez wojska alianckie 
– przybywało coraz więcej dziewcząt, które w 2. Korpusie pełniły funkcje pomoc-
nicze w ramach Wojskowej Służby Kobiet. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 
w połowie 1945 roku. Po przeniesieniu do Wielkiej Brytanii i po krótkim pobycie 
w obozie przejściowym koło Liverpoolu, szkoła rozlokowała się w obozie w Foxley 
koło Herefordu. Rodzina polska z Porto San Giorgio stopniowo się rozproszyła. 
Część udała się na emigrację zamorską, część – głównie z AK – wróciła do Kraju. 
Po latach absolwentki zaczęły się szukać po świecie. W 1969 roku zorganizowa-
no zjazd w Londynie poprzez ogłoszenia w DPiDŻ. W 1972 roku powstał projekt 
opracowania książki na temat szkoły, jej uczennic i nauczycieli. W 1981 roku zdo-
łano zgromadzić materiał i potrzebne fundusze, o czym doniósł OB.

W miarę przedłużania się pobytu Polaków na obczyźnie publicyści różnych pism 
emigracyjnych podejmowali wątek zachowania dla Polski młodego pokolenia, będą-
cy najważniejszym zadaniem i obowiązkiem narodowym każdego wolnego rodaka. 
Uważali, że jedynym właściwym wyjściem jest zapewnienie polskiemu dziecku na-
uki w polskiej szkole. Generalnie rozumieli doskwierający brak takich placówek, 
a także względy życiowe, zmuszające rodziców do posyłania swoich pociech do szkół 
obcojęzycznych, ale namawiali do zorganizowania się w celu stworzenia takich in-
stytucji oświatowych oraz do korzystania z kursów tzw. przedmiotów ojczystych, 

18 Tamże.
19 Z życia polskiego w świecie. O pomoc dla Gimnazjum i Liceum w Les Ageux we Francji, OB, 1965, 

nr 25–26 (1172–1173), s. 46–47.

20 Z dziejów szkół średnich II Korpusu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ), 1986, 
nr 300, s. 3.

21 W. Zwierzyńska, Porto San Giorgio, OB, 1981, nr 198 (1344), s. 7–8.
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które powstały w Belgii, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i innych krajach osie-
dlenia polskiego.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), jako największa organizacja wśród 
uchodźstwa po II wojnie światowej, była bezpośrednio zainteresowana wiązaniem 
młodzieży z polską kulturą narodową. Na II Walnym Zjeździe SPK w 1950 roku w Lon-
dynie powzięto uchwałę:

Wszystkie ogniwa SPK winny dopomóc ujawniającej się coraz szerzej inicjatywie polskich 
organizacji pedagogicznych i społecznych tworzenia kursów dokształcających przedmiotów 
ojczystych dla dzieci i młodzieży, zarówno kształcących się w szkołach obcojęzycznych, jak i pra-
cujących zarobkowo22.

Zapewniono, że SPK działa w porozumieniu ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Pol-
skiego za Granicą i wspólnie opracowują jednolity program nauczania. Zaintereso-
wanym podano informację, że wzorcowe trzymiesięczne programy zostały rozesła-
ne do zarządów wszystkich oddziałów obu organizacji oraz że roczne są w trakcie 
opracowywania23.

Czasopisma emigracyjne w Zjednoczonym Królestwie nie zapominały o polskich 
placówkach oświatowych w krajach wolnej Europy. Ukazywały się doniesienia 

o funkcjonowaniu polskich szkół w okręgach górniczych we Francji, które podlega-
ły Centralnemu Związkowi Polaków24. W Eisden, w belgijskiej Luksemburgii, człon-
kowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów wspólnie ze Związkiem Polaków, 
Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwem Muzycznym im. Fry-
deryka Chopina i Towarzystwem św. Barbary utrzymywali Szkołę Wolnych Pola-
ków, do której uczęszczało 80 dzieci spośród 2500 Polaków mieszkających w tym 
okręgu25.

To czasopisma uchodźcze sygnalizowały narastające problemy z funkcjonowa-
niem polskich szkół sobotnich wszędzie tam, gdzie mieszkały skupiska polskiej lud-
ności, licząc na finansowe wsparcie rodaków w utrzymaniu z takim trudem zorga-
nizowanych placówek. Przykładem może być opis kryzysu funkcjonowania szkoły 
nauczania języka ojczystego w 1948 roku w Marcinelle – polskiej kolonii górniczej 
w Belgii – gdzie zdeterminowani rodzice sami opłacali nauczyciela języka polskie-
go i historii Polski, który uczył 80 dzieci26.

22 Np. L. B., Nauka przedmiotów ojczystych, OB, 1951, nr 3 (446), s. 6.
23 Kurs dla Młodzieży w Domu Kombatanta, OB, 1951, nr 3 (446), s. 6.
24 Z. Sokołowski, Szkolnictwo Polskie we Francji, OB, 1948, nr 4 (290), s. 6.
25 Szkoła polska w Eisden, OB, 1948, nr 15 (301), s. 4.
26 Wiadomości ze świata. Belgia, „Skrzydła. Wiadomości ze świata” (dalej: S), 1948, nr 4 (520), s. 13.

WYBRANE PROBLEMY SZKOLNICTWA POLSKIEgO…



122

Korespondenci zagraniczni przesyłali informacje na temat zjazdów nauczycieli, 
na przykład w 1974 roku o VI Zjeździe w Toronto, poświęconym 200. rocznicy utwo-
rzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz szkolnictwu polonijnemu27 czy o konfe-
rencji na temat szkół polonijnych w Malmö w Szwecji w 2009 roku28.

W 2001 roku w OB ukazała się obszerna publikacja omawiająca funkcjonowa-
nie z wielkim trudem polskiego szkolnictwa w Żytomierzu na Ukrainie29 oraz sobotnie 
kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Rumunii i Chorwacji30. Z doniesień 
autorki wynika, że w Bukowinie nie ma polskich szkół, zajęcia z języka ojczystego od-
bywają się tylko w Bukareszcie i Konstancy.

„Nowy Czas” przyglądał się szykanom władz litewskich, zamykających polskie pla-
cówki oświatowe jesienią 2011 roku. Bartosz Rutkowski, autor publikacji, wzywał 
ogół Polaków na świecie, by swymi protestami nie dopuścili do likwidacji istnieją-
cych szkół, by nie dali wynarodowić rodaków na wrogo nastawionej Litwie. Doliczył się 
230-tysięcznej rzeszy Polaków, którzy utworzyli 100 placówek z 15 000 uczniów31.

Należy ująć kwestie szkolnictwa wyższego, które łączą się z edukacją na niż-
szych szczeblach. Doniesienia tego rodzaju były stałym elementem pism emigra-

cyjnych.
W 1978 roku wystąpiono z nowym pomysłem zorganizowania w krajach pobytu 

emigracji polskiej filii PUNO, z kursami z zakresu niektórych studiów prowadzą-
cych do uzyskania stopnia bakalaureata32 – bakałarza. Placówki takie uruchomio-
no w Chicago i Kopenhadze33. W DPiDŻ pisano o renesansie PUNO, zwiększonej 
liczbie profesorów i wykładowców – odnotowano 68 studentów, w tym 8 doktoran-
tów z Ameryki i Australii; oddział w Chicago kształcił 22 osoby34. Wynikało to 
z napływu do Wielkiej Brytanii, innych krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjed-
noczonych ludzi nauki i studentów – przymusowych wygnańców politycznych z Pol-
ski. W latach 80. redakcje pism obwieszczały również z dumą, kto uzyskał dyplomy 
w Chicago35. W roku 1987 zainteresowano się działalnością filii PUNO w Stanach 
Zjednoczonych, Szwajcarii, Danii, Niemczech i we Francji36.

27 Zjazd Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, OB, 1974, nr 115 (1262), s. 48.
28 B. Szajaska, Konferencja o szkołach polonijnych, „Nowy Czas” (dalej: NC), 2009, nr 16 (132), s. 8.
29 W. Korowajczyk, Siłaczki i siłacze, OB, 2001, nr 1579–1580/I–II, s. 16–19.
30 U. Milczewska, Polacy w Rumunii i Chorwacji, OB, 2001, nr 1579–1580/I–II, s. 26.
31 B. Rutkowski, Polacy na Litwie: obrońmy nasze szkoły, nie dajmy się wynarodowić, NC, 2011, nr 14 (171), 

s. 5.
32 Zob. Informator Uniwersytecki PUNO, Londyn, 1983/1984, s. 4–5.
33 Tamże.
34 Z działalności PUNO – Wolna Trybuna Nauki polskiej przezywa prawdziwy renesans, DPiDŻ, 1979, 

nr 49, s. 3.
35 Dyplomy PUNO w Chicago, DPiDŻ, 1982, nr 2, s. 3.
36 Luty – miesiącem Wolnej Nauki Polskiej na Obczyźnie, DPiDŻ, 1987, nr 35, s. 5.
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W połowie lat 50. pojawiły się doniesienia o wyjazdach naukowych z gościnny- 
mi wykładami polskich profesorów na uczelnie zagraniczne na całym świe-

cie37. Zjazdy Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie oraz 
Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej Bry-
tanii podejmowały problematykę stopniowego wynaradawiania młodego pokole- 
nia Polaków, międzynarodowych osiągnięć polskich naukowców oraz studentów 
i absolwentów, wspólnych akcji studentów Polaków38. Wcześniej odnotowano czyn- 
ny udział Zrzeszenia Profesorów i Docentów w życiu International Association of Uni-
versity Professors and Lecturers (Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesorów i Wy-
kładowców) w 1948 roku na zjeździe w Paryżu, gdzie apelowano do społeczności 
zachodnich, by uczonych, którzy zostali na obczyźnie, przyjęły uniwersytety w wol-
nym świecie, oraz na 10. międzynarodowej konferencji uniwersyteckiej w Bruk-
seli w 1958 roku39. Przedstawicielem polskiego Zrzeszenia był prof. Jerzy Langrod 
z Paryża, który w złożonym oświadczeniu podkreślił niepodległościową postawę pol-
skiego środowiska uniwersyteckiego na obczyźnie i jego stosunek do wolności nauki. 
Dodać należy, że stowarzyszenie opiekowało się rodzinami profesorskimi w Kraju, 
wysyłając każdego roku paczki.

Pod koniec lat 70. omawiano rolę polskich uczonych na emigracji, ubolewając, 
że na szerszą skalę nie rozwijają polskiej nauki, a tylko zasilają obcą albo pozo-

stają na uboczu40.

Pisma emigracyjne informowały czytelników o polskim życiu akademickim (w tym 
o międzynarodowych konferencjach, zjazdach), osiągnięciach polskich uczonych, 

studentach polskich w różnych krajach Europy Zachodniej: Niemczech i Austrii41, 

37 Podróż naukowa gen. Zająca do USA, DPiDŻ, 1955, nr 41, s. 3; Do Monachium z wykładem prof. Tade-
usz Sulimirski – archeolog, dziekan Wydziału Humanistycznego PUNO, DPiDŻ, 1956, nr 88, s. 3; Wy-
kłady dr [Stanisława – przyp. J. Ch.-K.] Seligi dla Szkotów, DPiDŻ, 1956, nr 303, s. 3.

38 Czy młode pokolenie wynaradawia się? Zjazd Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodź-
stwie, DPiDŻ, 1956, nr 258, s. 3; Rok pracy naukowców polskich w Wielkiej Brytanii. Walne Zgromadze-
nie Zrzeszenia Profesorów i Docentów, DPiDŻ, 1956, nr 259, s. 3; W. B., Polak, inż. Stanisław Makowiecki, 
konstruktorem nowego typu awionetki, DPiDŻ, 1956, nr 123, s. 3; Manifestacje pro węgierskie [!] – 2000 
studentów w milczącym pochodzie w Londynie, DPiDŻ, 1956, nr 273, s. 3; Prace naukowe z psychologii 
gen. dr Zająca, DPiDŻ, 1957, nr 91, s. 3; Wyniki egzaminów w Oxford, DPiDŻ, 1977, nr 204, s. 3.

39 B. Hełczyński, Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesorów i Docentów Szkół Wyższych – Internatio-
nal Association of University Professors and Lecturers, OB, 1948, nr 24 (310), s. 3; J. M., Profesorowie 
polscy na obczyźnie, DPiDŻ, 1958, nr 310, s. 3.

40 Z. Stahl, O rolę polskich uczonych na emigracji, DPiDŻ, 1978, nr 255, dodatek sobotni „Tydzień Pol-
ski” (dalej: TP), nr 43, s. 4.

41 Zob. J. Chwastyk-Kowalczyk, Dipisi polscy na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” 
w latach 1945–1964, w: taż, Katyń, dipisi, PKPR…, s. 105–187; Uniwersytet UNRRA w Monachium, 
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Szwajcarii42, Belgii43, Hiszpanii44, we Włoszech45, w Szwecji46, Holandii47 i we Fran-
cji48. Poprzez analogie historyczne starano się apelować do całej społeczności pol-
skiej w wolnym świecie o wsparcie finansowe polskich wszechnic poza granicami 
Kraju. To dlatego w OB przedrukowano artykuł Czesława Chowańca z „Biuletynu 
Studentów Polskich we Francji” pt. Sto lat temu we Francji, ukazujący kwestie edu-
kacyjne z perspektywy Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym49. To publi-
kacja tym bardziej interesująca, że oparta na archiwaliach Biblioteki Polskiej w Pa-

DPiDŻ, 1946, nr 74, s. 4; Działalność Samopomocy Lotniczej w 1947 roku, S, 1948, nr 4 (520), s. 3–4; 
P. Dunin, Zjazd naukowy w Monachium, OB, 1948, nr 39 (325), s. 3.

42 Na przykład Wędrówka z Wilna do Szwajcarii, DPiDŻ, 1945, nr 67, s. 3; Osiągnięcia naukowe Pola-
ków w Szwajcarii, DPiDŻ, 1945, nr 79, s. 3; Prof. [Konstanty] Regamey o Powstaniu Warszawskim 
– Genewa, DPiDŻ, 1945, nr 106, s. 2; Odczyty dr M. Michajłowicza, DPiDŻ, 1945, nr 241, s. 3; By-
walec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1945, nr 165, s. 4; A. Korczyński, Studenci polscy w Szwajcarii, DPiDŻ, 
1947, nr 109, s. 2; 40-lecie obozu uniwersyteckiego we Fryburgu, DPiDŻ, 1980, nr 251, s. 3.

43 Żołnierze I Dywizji Pancernej mogą się uczyć, DPiDŻ, 1945, nr 186, s. 3; Polscy studenci w Belgii, DPiDŻ, 
1945, nr 306, s. 3; Polacy studiują w Belgii, DPiDŻ, 1946, nr 18, s. 4; Studenci polscy w Belgii, DPiDŻ, 
1946, nr 199, s. 2; Studenci w Belgii, DPiDŻ, 1947, nr 42, s. 3; Polski Instytut Naukowy w Belgii – w Bruk-
seli, DPiDŻ, 1947, nr 140, s. 3; Polski Instytut Naukowy w Belgii, OB, 1947, nr 27 (261), s. 3; III Zjazd 
Studentów Polskich w Brukseli, OB, 1948, nr 41 (327), s. 5; Studenci polscy dziękują Uniwersytetowi 
w Louvain, DPiDŻ, 1951, nr 144, s. 3; Polska tablica pamiątkowa na Uniwersytecie w Louvian, OB, 1951, 
nr 25 (468), s. 6.

44 Studenci polscy w Hiszpanii, DPiDŻ, 1946, nr 290, s. 2; Dzieci i studenci polscy w Hiszpanii pod opie-
ką władz i organizacji społecznych, DPiDŻ, 1948, nr 139, s. 3; Studenci polscy w Hiszpanii, DPiDŻ, 
1956, nr 123, s. 3; A. Deryng, Studia wyższe Polaków w Madrycie, DPiDŻ, 1966, nr 301, s. 3.

45 Nauka w II Korpusie, żołnierze studiują na wyższych uczelniach włoskich w Rzymie, Bolonii, Mediola-
nie, Turynie i Florencji, DPiDŻ, 1946, nr 84, s. 3; Studenci polscy we Włoszech, DPiDŻ, 1948, nr 309, 
s. 3; Studenci polscy we Włoszech walczą z trudnościami materialnymi, DPiDŻ, 1950, nr 214, s. 3; 
Fundacja Rzymska im. M. J. Umiestowskiej, DPiDŻ, 1950, nr 279, s. 3; J. Szatkowski, Losy polskich 
studentów we Włoszech, rubryka „Listy do Redakcji”, OB, 1951, nr 6 (449), s. 6; J. Biliński, Studia tech-
niczne we Włoszech (Powojenna działalność II Korpusu), DPiDŻ, 1987, nr 16, s. 6; Polacy w diaspo-
rze – Uniwersytet Letni Kultury Polskiej – Rzym 1988, OB, 1988, nr 1427, s. 66; B. Chrobot, Letni 
Uniwersytet Kultury Polskiej – Rzym 1988, OB, 1988, nr 1434, s. 66–68.

46 Zrzeszenie Studentów Polskich w Szwecji, DPiDŻ, 1948, nr 232, s. 4; Dyplomy dla Polaków w Szwecji 
– w Instytucie Technicznym w Sztokholmie, DPiDŻ, 1949, nr 17, s. 3.

47 K. A., Amsterdamski Zjazd Filozofów, OB, 1948, nr 41 (327), s. 3.
48 Studia o Polsce w Paryżu, DPiDŻ, 1945, nr 65, s. 3; Ośrodek studiów polskich w Paryżu – Centre d’Etudes 

Polonaises założony w 1935 r. w Paryżu przy Bibliotece Polskiej przez Polską Akademię Sztuki, DPiDŻ, 
1945, nr 70, s. 2; Uniwersytet w Bolonii o Polakach, DPiDŻ, 1945, nr 108, s. 3; Dom Studentów Polskich 
w Maisons Alfort pod Paryżem, DPiDŻ, 1948, nr 3, s. 3; W sprawie Domu Studentów Polskich w Mai-
sons Alfort, rubryka „Listy do Redakcji”, DPiDŻ, 1948, nr 87, s. 2; 465 studentów polskich we Fran-
cji w ciężkich warunkach materialnych, DPiDŻ, 1948, nr 77, s. 3; O 155 stypendiów dla studentów 
polskich we Francji apeluje polska organizacja akademicka, DPiDŻ, 1950, nr 249, s. 3; Studenci pol-
scy we Francji w obronie Biblioteki Polskiej, DPiDŻ, 1956, nr 61, s. 3; Stypendia na studia w Paryżu, 
DPiDŻ, 1986, nr 269, s. 7; R. Zakrzewski, Stała Konferencja w Montrésor – X Sesja Muzeów, Archi-
wów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 9–11 X 1988 (Francja), OB, 1988, nr 1435–1436, s. 68–72.

49 T. Kołdycz, Studia wyższe Polaków we Francji. Cz. 1, OB, 1948, nr 20 (306), s. 4.
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ryżu. Poruszała zagadnienia opieki nad młodzieżą na obczyźnie oraz sposoby jej 
organizowania. Jak wynika z dokumentów, akcja pomocy edukacyjno-wychowaw-
czej trwała w okresie od 1833 do 1847 roku i zakończyła się z powodu braku do-
pływu polskich studentów. Towarzystwo Pomocy Naukowej po zakończeniu tego 
przedsięwzięcia weszło w skład Towarzystwa Literackiego, a cały jego dorobek or-
ganizacyjno-prawny i pozostały w postaci zbiorów powiększył zasoby Biblioteki 
Polskiej w Paryżu. W ciągu tych lat o pomoc zwróciło się 560 osób, z których stu-
dia ukończyło 317. Najwięcej, bo 32% z nich podjęło i ukończyło studia technicz-
ne, potem – 30% medyczne, 11% wojskowe, 10% artystyczne, 9% humanistyczne, 
a 8% – przemysłowe. Autor analizujący artykuł Chowańca retorycznie pytał współ-
czesną mu emigrację, jak to możliwe:

Przed stu laty znaleziono zrozumienie i uznano potrzebę tworzenia i rozwijania własnej myśli 
[…] i przygotowania własnych kadr50.

Wielka Emigracja poza umożliwieniem podjęcia studiów zorganizowała również 
dwie placówki elementarne – w Orleanie i w Nancy – oraz wydała własny elemen-
tarz dla dzieci na obczyźnie. Po uzyskaniu zgody władz francuskich, znalazła też wła-
sne środki na uruchomienie polskiej szkoły średniej z internatem. 75% funduszy po-
chodziło z dobrowolnych składek Polaków z Francji, Wielkiej Brytanii i ze Stanów 
Zjednoczonych, pozostałe 25% – od obcokrajowców.

W dalszej części publikacji Tadeusz Kołdycz zaprezentował inicjatora tej akcji 
pomocowej – posła Aleksandra Gołyńskiego, który w 1832 roku napisał, że

chodzi mu o założenie takich instytutów wychowania młodzieży polskiej, które by zastąpić 
mogły upadłe w Polsce sposoby narodowego wychowania, tak, aby wszystkie dzieci polskie […] 
mogły odbierać fizyczne, moralne narodowe wykształcenie i sposobić się na mężów zdolnych 
upadłą Ojczyznę podźwignąć, a odzyskaną silnie wspierać i na zawsze utrzymać51.

Przypomniał również odezwę Adama Mickiewicza do rodaków z 7 stycznia 
1833 roku, która poruszała te same zagadnienia.

W czasie, kiedy opublikowano artykuł – czyli w 1948 roku – we Francji, oprócz 
uchodźców wojennych, obliczonych na około 50 000, żyło ponad pół miliona Pola-
ków, osiadłych w tym kraju przed wybuchem II wojny światowej. Tadeusz Kołdycz, 
powołując się na francuskie dane statystyczne, ustalił, że w 1939 roku we Francji było 
685 400 Polaków. Po wojnie – z 700 000 w 1946 roku zostało 420 000. Uważał, że na-
leży powstrzymać wszelkimi sposobami wyrzekanie się polskiej kultury i polskiego ję-
zyka. W kolejnej części swojego cyklu Kołdycz przeanalizował trzy okresy akademic-
kie: lata 1945/1946, 1946/1947 i 1947/1948, pod kątem sytuacji polskich studentów 

50 Tamże.
51 Tamże.
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we Francji52. Przyjmując uwagi Gołyńskiego za własne, apelował do polskiej diaspo-
ry, by uratować maksimum młodzieży w wieku akademickim od wynarodowienia,

zachować ją dla polskiej nauki, czy sztuki, uczynić z niej kadrę pionierów, przywódców i obroń-
ców polskiego społeczeństwa we Francji – na dziś, a całego Narodu – na jutro w Polsce takiej, 
dla jakiej podjęliśmy walkę w 1939 roku53.

Tymczasem rzeczywistość, według publicysty, przedstawiała się żałośnie, ponie-
waż datki na stypendia dla młodzieży były za małe, a wartość udzielanej pomocy 
poniżej minimum egzystencji. Studenci głodowali – zarówno ci, którzy sami sobie 
gotowali ubogą strawę na maszynce spirytusowej gdzieś na poddaszu nędznego 
hoteliku, jak i ci, którzy jadali w bursach czy na stołówkach akademickich. Tadeusz 
Kołdycz postulował, by dożywiać studentów paczkami, żeby zorganizować akcję 
wakacyjną, aby wyczerpani pracą i nauką żacy mogli wypocząć. Ubolewał, że zbie-
ranie pieniędzy na pomoc dla studentów Polaków we Francji można określić mia-
nem „Fundatora Stypendiów Głodowych”. Pokładał wielkie nadzieje w działalności 
nowej organizacji w Paryżu: Comité d’Assistance aux Artistes, Intellectuels et Etudiant 
Polonais en France (Towarzystwo Polsko-Francuskie dla Niesienia Pomocy Studen-
tom, Artystom i Intelektualistom).

Działalność tego Towarzystwa nie zapobiegła panice, jaka ogarnęła polskich stu-
dentów z powodu dalszych ograniczeń stypendialnych we Francji oraz ważącej się 
decyzji o likwidacji Domu Akademickiego w Paryżu54. Inne artykuły omawiały ży-
cie codzienne, zły stan zdrowia, konieczność leczenia sanatoryjnego polskich ża-
ków w kraju nad Sekwaną55.

Tadeusz Kołdycz powrócił do spraw studentów Polaków we Francji w 1951 roku, 
domagając się od tych, którym udzielono stypendium, by je zwrócili, traktując jako 
pożyczkę, co umożliwiłoby kontynuowanie nauki innym56. Dotarł do danych, które 
mówią o tym, że od 1946 roku do połowy lipca 1951 na 1200 studentów polskich 
rozpoczynających studia we Francji – 308 Polaków ukończyło naukę, zdobywając 
dyplomy. 200 studentów przerwało studia, ale dzięki ich rozpoczęciu znalazło sa-
tysfakcjonującą pracę i nie dało się zepchnąć na dno społecznego środowiska, w któ-
rym przyszło im żyć na obczyźnie57. Publicysta był zdania, że ci ludzie odnieśli suk-
ces, poza własnym wysiłkiem, dzięki pomocy społecznej. Przypomniał, że w ciągu 

52 Tenże, Studia wyższe Polaków we Francji. Cz. 2, OB, 1948, nr 21 (307), s. 4.
53 Tamże.
54 Los Domu Akademickiego we Francji, OB, 1948, nr 32 (318), s. 4.
55 Np. T. K., Po wakacjach polskiej młodzieży akademickiej we Francji, OB, 1948, nr 43 (329), s. 4; Z. Las- 

kowski, Jeszcze w sprawie studentów polskich we Francji, OB, 1948, nr 47 (333), s. 4.
56 T. Kołdycz, O zwrot stypendiów we Francji, OB, 1951, nr 50 (493), s. 6.
57 Tamże.
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pierwszych trzech lat stypendia pochodziły z funduszy wojskowych – ze zbiórek. 
Dopiero w czwartym roku, tj. 1948/1949 – pomogła International Refugee Organiza- 
tion (IRO, Międzynarodowa Organizacja Uchodźców) i francuskie władze, które łącz-
nie odciążyły polskie fundusze wojskowe w 25% świadczeń. W piątym roku 1949/1950 
stosunek środków polskich do niepolskich przedstawiał się odwrotnie, tj. tylko 25% 
polskich, a 75% – z IRO. Wreszcie w roku akademickim 1950/1951 pomoc polska 
ograniczyła się do 10% i miała charakter incydentalny.

Ponieważ największa liczba studentów Polaków przypadła na trzy pierwsze lata, 
sumując kwoty, które w ciągu sześciu lat pochłonęły polskie studia wyższe we Fran-
cji – ze wszystkich źródeł otrzymamy następujący obraz niesienia pomocy: źródła 
polskie – wojsko i rząd – 71%; polskie organizacje społeczne we Francji i w Wiel-
kiej Brytanii – 1%; Polonia Amerykańska (z paczkami) – 3%; co daje w sumie 75%. 
Źródła obce: IRO – 21%; źródła francuskie – 3%; organizacje katolickie z USA – 0,5%; 
Watykan – 0,5%; co daje w sumie 25%. Całość wyniosła 85,5 miliona franków fran-
cuskich, w których udział sum wojskowych był równy 60,5 miliona, co razem ze źró-
dłami polskimi daje 64 miliony. Faktyczna pomoc wojskowa była większa, ponieważ 
nie zinwentaryzowano pomocy materialnej. Można ją do wiosny 1948 roku osza-
cować na kilkanaście milionów franków francuskich.

Ponad 300 młodych ludzi – byłych żołnierzy – fundusze te uratowały od dekla-
sacji społecznej. Jednak wobec ubóstwa polskiego uchodźstwa ta akcja pomocowa 
osiągnęła kres możliwości. Pomoc skierowana była nie do konkretnych osób, ale 
wiedziona ideą podtrzymania opieki nad polską młodzieżą na Zachodzie dla do-
bra Ojczyzny. Zamysł był taki, by studenci, którzy skorzystali ze wsparcia, po ukoń-
czeniu nauki pomogli następnym, zwracając stypendia. Tadeusz Kołdycz wyraził 
przekonanie, że ci absolwenci wyższych uczelni mają moralny dług wobec polskie- 
go społeczeństwa na obczyźnie. W Belgii na apel Polskiego Instytutu Naukowego z po-
czątku roku akademickiego 1950/1951 odpowiedziała pozytywnie większość stypen-
dystów osiadłych w tym kraju. Na przykład w ciągu pięciu miesięcy z tytułu rewindy-
kacji do Instytutu wpłynęło 48 495 franków belgijskich, tj. około 350 000 franków 
francuskich, średnio miesięcznie około 9500 franków belgijskich, czyli około 70 000 
franków francuskich. Wpłacone sumy instytucja przeznaczyła na nowe stypendia 
dla polskiej młodzieży. Analogiczna akcja odbyła się we Francji.

Jeden stypendysta osiadły w Kanadzie i jeden mieszkający w Stanach Zjednoczo-
nych ufundowali roczne stypendia dla studentów wskazanych przez CKS. Inna inicja-
tywa byłego żaka z Lille, zatrudnionego na wysokim stanowisku inżyniera we wschod-
niej Francji, dała promesę zaopiekowania się uczniem na czas nauki w Liceum Polskim 
w Les Ageux. Dziennikarz ustalił też, że część absolwentów (11 osób) bezinteresownie 
uczyła polskie dzieci na kursach w podparyskich koloniach robotniczych.
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Tadeusz Kołdycz zauważył spadek liczby polskich studentów oraz to, że młodzież 
z rodzin robotniczo-górniczych nie chce się uczyć. Wyrażał zdanie, że najważniejszą 
kwestią jest rozpropagowanie możliwości awansu społecznego poprzez naukę i zdo-
bycie wyższego wykształcenia.

Na III Zjeździe Studentów Polskich w Brukseli, który odbył się jesienią 1948 roku, 
brać akademicka wystosowała odezwę – prośbę do ludzi dobrej woli, do Polaków 
przede wszystkim, by opodatkowali się na rzecz studentów, którzy żyją w skrajnej 
nędzy58. Młodzież ze swej strony zapewniała, że będzie dbała o przestrzeganie za-
sad etyczno-moralnych w zbiorowym życiu społeczności polskiej za granicą i bę-
dzie żyła w duchu chrześcijańskim. W uchwale zjazdu czytamy:

Stwierdzając katastrofalne, coraz bardziej pogarszające się położenie materialne studentów 
polskich, tragiczny stan zdrowotny, niemożność studiowania naszych najmłodszych kolegów, 
a jednocześnie rzetelne, budzące niejednokrotnie podziw u obcych, wyniki naukowe – polska 
młodzież uznaje, że sprawa polskich studiów akademickich winna być obowiązkiem i troską 
całego społeczeństwa polskiego na obczyźnie, które moralnie odpowiada za stan, poziom, war-
tość kultury i nauki polskiej59.

Stwierdzono ponadto, że polskie studia akademickie są wkładem ogromnej wagi 
w ogólnonarodową kulturę polską i że wszelka pomoc na ten cel jest walką o jej 
przyszłość i wartość.

W 1951 roku Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie 
na łamach OB podziękowało Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów za udzielone 
wsparcie60. Tygodnik zamieścił również sprawozdanie z VI Zjazdu Zrzeszenia Stu-
dentów Polaków za Granicą w Brukseli, który odbył się w dniach 6–9 października 
1951 roku61. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec 
(z brytyjskiej strefy okupacyjnej), ze Szwecji i Włoch. Organizacja w tamtym czasie 
liczyła około 3000 studentów. Kolejne spotkania również nie uszły uwadze pisma 
– omówiono między innymi periodyki w języku angielskim, francuskim i hiszpań-
skim wydawane przez Zrzeszenie62.

Zdarzało się, że polskie czasopisma emigracyjne podawały liczbę studentów Pola-
ków w poszczególnych krajach63, ukazywały trudną sytuację żaków w Europie, zwłasz-

58 III Zjazd Studentów Polskich w Brukseli…, s. 5.
59 Tamże.
60 Z życia kombatantów. Studenci Kombatantom, OB, 1951, nr 26 (469), s. 6.
61 Z życia młodzieży akademickiej. VI Zjazd Zrzeszenia Studentów Polaków za Granicą, OB, 1951, nr 43 

(486), s. 4–5.
62 Z życia polskiego w świecie. Zjazd Związku Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie w Londy-

nie – 20–22 XI 1964, OB, 1964, nr 5 (1152), s. 17–18.
63 Z. J., Młodzież polska studiuje w Europie Zachodniej, DPiDŻ, 1946, nr 103, s. 2; 2200 studentów poza Kra-

jem korzysta z opieki Towarzystwa Pomocy Polakom, DPiDŻ, 1948, nr 49, s. 3.
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cza zbiegłych z Kraju64. Pod koniec lipca 1951 roku zamieszczono informacje o powsta- 
niu Free Europe University in Exile (Uniwersytet Wolnej Europy na Uchodźstwie) 
w Strasburgu, finansowanego przez Amerykanów65. W roku akademickim 1951/1952 
naukę na tej wszechnicy podjęło 100 osób w wieku poniżej 30 lat z Polski, Albanii, 
Bułgarii, Czechosłowacji, Estonii, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier. Ideą 
uczelni było wykształcenie kadry naukowej dla wolnych w przyszłości krajów zza żela-
znej kurtyny – by młodzi ludzie mogli wziąć udział w pokojowej odbudowie świa- 
ta, zachowując narodową kulturę i tradycję. Inauguracja roku akademickiego w Stras-
burgu miała miejsce 12 listopada 1951 roku. DPiDŻ informował o warunkach uzy-
skania stypendium na tej uczelni66, o zapisach na kolejne lata nauki i działalności 
placówki67. W styczniu 1955 roku dziennikarz o pseudonimie Bywalec skrytykował 
decyzję amerykańskich władz o nieprzedłużaniu, ze względów ekonomicznych, sty-
pendiów studentom na bieżący rok akademicki68.

DPiDŻ oraz OB odnotowywały Nagrody Nobla69, ważne odkrycia naukowe70, jubi-
leusze pracy naukowej i zgony polskich uczonych, działających w Kraju i za grani-
cą, oraz naukowców z całego świata i prezentowały ich dorobek71.

64 Ciężka sytuacja studentów na Kontynencie zwłaszcza zbiegłych ostatnio z Polski, DPiDŻ, 1953, nr 92, s. 3.
65 Uniwersytet Wolnej Europy na Uchodźstwie, DPiDŻ, 1951, nr 177, s. 1, 4; B. Wierzbiański, Nowe 

możliwości studiów dla młodzieży wychodźczej. Uniwersytet Wolnej Europy w Strasburgu rozpoczy-
na swoją działalność, DPiDŻ, 1951, nr 250, s. 2.

66 Warunki stypendiów na Uniwersytecie Wolnej Europy, DPiDŻ, 1952, nr 60, s. 3; W. F. Tułasiewicz, Uni-
wersytet Wolnej Europy, DPiDŻ, 1952, nr 103, s. 3.

67 Zapisy na Uniwersytet Wolnej Europy, DPiDŻ, 1953, nr 37, s. 3; Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu, 
DPiDŻ, 1953, nr 282, s. 3; Otwarcie zapisów do Kolegium Wolnej Europy, DPiDŻ, 1954, nr 13, s. 3.

68 Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1955, nr 2, s. 4.
69 Np. Uroczyste wręczenie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. węgierskiemu, Hevesy przebywają-

cemu na uchodźstwie, DPiDŻ, 1944, nr 298, s. 2; Japoński uczony – laureatem Nagrody Nobla. Fizyk 
– prof. Hideki Yukawa, DPiDŻ, 1949, nr 264, s. 4; I. K-ski [Klibański], 50-lecie Nagrody Nobla, DPiDŻ, 
1950, nr 296, s. 2; Nowi laureaci Nobla – w 60. rocznicę śmierci wynalazcy dynamitu i wielkiego ma-
gnata przemysłowego, DPiDŻ, 1956, nr 305, s. 3.

70 Polak odkrył wirusa raka – dr Ludwik Gross, dyr. Szpitala w Bronx w Nowym Jorku, DPiDŻ, 1953, 
nr 229, s. 4; Międzynarodowy sukces polskiego przyrodnika, dr Radzewskiego z Londynu, DPiDŻ, 1954, 
nr 169, s. 3; Sensacyjna poprawka w podręcznikach geografii – najwyższy szczyt w Ameryce zdobyli Po-
lacy – Jan Alfred Szczepański i Justyn Wojsznis – wulkan Los Ojos w Andach, w Argentynie, DPiDŻ, 
1955, nr 50, s. 1; Polak konstruktorem nowego typu awionetki, DPiDŻ, 1956, nr 123, s. 3; Polska sta-
cja na Antarktydzie nazwana imieniem Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, DPiDŻ, 1959, nr 26, s. 1; 
Pierwsi badacze na Antarktydzie, DPiDŻ, 1959, nr 57, TP, nr 6, s. 5.

71 Np. Z życia Polaków w Szwajcarii. Wspomnienie pośmiertne poświęcone prof. prawa międzynarodo-
wego, Zygmuntowi Cybichowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego zamordowanemu przez Niemców 
w Warszawie w 1944 r., DPiDŻ, 1944, nr 271, s. 2; Zgon wielkiego astronoma – Sir Arthura Eddingto-
na, DPiDŻ, 1944, nr 181, s. 3; Zmarł dr Bernard Czemplik, wykładowca PWL w Edynburgu, DPiDŻ, 
1944, nr 292, s. 4; Pogrzeb polskiego uczonego zamęczonego przez Gestapo – 15.12.44 w Montmoren-
cy pod Paryżem, DPiDŻ, 1944, nr 302, s. 3; Zgon prof. Ludwika Ebermana w Winterthur – 9.4.45, 
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Publikacje dotyczące nauki wyższej w Polsce, ukazujące się na łamach polskiej 
prasy uchodźczej jeszcze w czasie II wojny światowej, świadczyły o poważnym trakto-
waniu tej sprawy przez przymusowych tułaczy uczonych.

Czy nasi rodacy żyjący w krajach Europy Zachodniej wykorzystają potencjał ła-
mów polskiej prasy w konsolidacji środowiska emigracyjnego, by utworzyć spraw-

nie działający system szkolnictwa podstawowego i średniego na obczyźnie oraz utrzy- 
smać i wzmocnić najmniejszy uniwersytet na świecie z 75-letnią tradycją, pokaże naj-
bliższa przyszłość. Czy skończy się na coraz powszechniejszym zjawisku tworzenia 
grup

„skanerów Internetu”, które w procesie edukacji skutecznie uniknęły kontaktu z Galaktyką 
Gutenberga i w związku z tym, zadawalają się błahą, powierzchowną informacją ogólnie do-
stępną w Internecie72?

DPiDŻ, 1945, nr 87, s. 4; Śp. Henryk Tennenbaum – prof. ekonomii, DPiDŻ, 1946, nr 306, s. 2; Śp. 
Prof. Stefan Dąbrowski, b. rektor Uniwersytetu Poznańskiego, chemik, przyrodnik, DPiDŻ, 1947, nr 74, 
s. 2; Zgon prof. [Karola] Bohdanowicza, nestora geologii, DPiDŻ, 1947, nr 142, s. 4; Śmierć płk dr, [!] 
doc. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Wacława Lipińskiego w więzieniu Bezpieki 4.4.49, 
DPiDŻ, 1949, nr 94, s. 1; Zgon prof. Jana Rutkowskiego, historyka gospodarki z Uniwersytetu Poznań-
skiego, DPiDŻ, 1949, nr 130, s. 2; Zgon przedstawiciela nauki polskiej, prof. Stanisława Michalskiego 
z Krakowa, DPiDŻ, 1950, nr 20, s. 2; Śp. Walerian Charkiewicz – dr filozofii, polonista, DPiDŻ, 1950, 
nr 155, s. 3; Zgon prof. S[tanisława] Srokowskiego, wybitnego geografa z Uniwersytetu Warszawskie-
go, DPiDŻ, 1950, nr 201, s. 1; Zgon prof. [Ernesta] Syma, biogemika z Akademii Medycznej w War-
szawie, DPiDŻ, 1950, nr 215, s. 2; Śp. Prof. Wacław Borowy, DPiDŻ, 1950, nr 288, s. 2; J. Mękar-
ska, Eugeniusz Romer – geograf niepodległej Polski, zmarł w Krakowie 28.1.1954, DPiDŻ, 1954, nr 55, 
s. 2; Zgon twórcy teorii względności. Einstein umarł na zapalenie woreczka żółciowego, DPiDŻ, 1955, 
nr 91, s. 1, 4; S. T., Albert Einstein – pionier wiedzy atomowej, DPiDŻ, 1955, nr 94, s. 2; Zgon prof. 
Stanisława Strońskiego, DPiDŻ, 1955, nr 259, s. 1; Ku czci śp. Prof. Stanisława Strońskiego, DPiDŻ, 
1955, nr 274, s. 3; (J.), Śp. Prof. Jan Łukasiewicz zmarł 13.2.56 w Dublinie – filozof z Uniwersytetu 
Lwowskiego, ze szkoły prof. K. Twardowskiego, DPiDŻ, 1956, nr 51, s. 3; Prof. dr Edward Stenz – zmarł 
w Sztokholmie, znakomity geofizyk, DPiDŻ, 1956, nr 80, s. 3; Jerzy Adolf Sowilski, etnolog ze Lwowa, 
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Selected prObleMS Of pOliSH educatiOn 
in WeStern eurOpe 

and in central and eaStern eurOpe 
frOM tHe perSpective Of tHe pOliSH preSS in eXile

Summary

The article highlights the constant presence of Polish higher education in Western and 
in Central and Eastern Europe as a topic in the columns of Polish papers published in 

exile: „Dziennik Polski” („Polish Daily”), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish 
Daily and Soldier’s Daily”), „Polska Walcząca. Żołnierz Polski na Obczyźnie” („Poland at 
War. Polish Soldier in Exile”), „Orzeł Biały” („The White Eagle” – Polish national emblem), 
„Wiadomości” („News”), „Skrzydła. Wiadomości ze świata” („Wings. World News”), „Myśl 
Lotnicza” („Aviation Thought”), „Lwów i Wilno” („Lviv and Vilnius”) and Paris „Kultura” 
(„Culture”). Their editors agitated for the acquisition of a university education by Poles in 
exile so that they might better serve the rebuilding of Poland after the war. They reported 
on academic, organisational and publishing events. They presented the academic accom-
plishments of Poles, as well as graduations of students and PhDs. They distributed infor-
mation about scholarships. These issues have also been discussed since 2004 (when Poland 
joined the EU) in Polish émigré papers in the UK – „Cooltura” („Coolture”), „Polish Ex-
press”, „Nasza Anglia” („Our England”), „Nowy Czas” („New Time”) – and Ireland – „Polska 
Gazeta” („Polish Newspaper”). The periodicals are supported by internet portals, such as: 
Expatpol.com, Goniec.com, Gazeta.ie, Dublinek.net, Londynek.net.

Keywords: Polish emigration press, higher education in Western Europe and Central and 
Eastern Europe
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SZkOlnictWO pOlakóW W rfn 
pOd egidą ZjednOcZenia 

pOlSkicH ucHOdźcóW 
W latacH 1951–1959

1. WStęp

Badania nad genezą Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech (ZPU) po-
dejmowało do tej pory wielu naukowców, przy czym żadnemu z nich nie udało 

się potraktować okoliczności powstania ZPU szerzej. Właściwie wiedza o kształtowa-
niu się tej organizacji pozostawała dla badaczy dotąd nieodkryta. Zainteresowanie 
jej dziejami wzrosło znacznie w ostatnich latach, a to za sprawą szerszego dostępu 
do źródeł oraz lepszego ich wykorzystania. Niemniej nadal pozostaje spora wyrwa 
w badaniach we wspomnianym zakresie. Jednym z pierwszych autorów podejmu-
jących się omówienia dziejów ZPU był Grzegorz Janusz, który na kartach swoich pu-
blikacji wspomniał po raz pierwszy o działalności ZPU w Niemczech oraz omówił 
pokrótce jego działalność1. Kolejnymi badaczami, którzy podjęli się omówienia ge-

1 G. Janusz, Polonia w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej, w: Polacy w świecie. Polonia jako 
zjawisko społeczno-polityczne, red. A. Koprukowniak, W. Kucharski, Lublin, 1986, cz. 2, s. 81–110; 
tenże, Polonia w Republice Federalnej Niemiec, seria „Rozprawy Wydziału Humanistycznego – Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne”, 59, Lublin, 1990.
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nezy i działalności Zjednoczenia, byli: Leon Dyczewski2, Krzysztof Ruchniewicz3, 
Zbigniew Tomasz Klimaszewski4, Wiesław Hładkiewicz, który jest autorem mono-
graficznego artykułu o dziejach ZPU w latach 1951–19895, oraz Łukasz Wolak6.

2. HiStOria i pOcZątek dZiałalnOści

Po raz pierwszy z inicjatywą powstania centralnej organizacji polskich uchodźców 
wyszedł Komitet Wykonawczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców Wojennych 

(ZPUW) w Brukseli, powołując w 1949 roku Komisję do spraw Zjednoczenia Pol-
skiego (ZP) w Niemczech. W skład Komisji wchodziło siedem osób, które reprezen-
towały wiele nurtów politycznych i organizacji Polaków w Niemczech7.

Rozłam strukturalny i organizacyjny Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, cen-
tralnej organizacji polskich dipisów8, miał być katalizatorem powstania nowej organi-

2 L. Dyczewski, Polacy w Bawarii. Tożsamość etniczno-kulturowa, wchodzenie w społeczeństwo niemiec-
kie, Lublin, 1993, s. 78–79.

3 Zob. K. Ruchniewicz, Podróże Polaków do Berlina na przełomie XIX i XX wieku, w: Podróżujący 
Polacy w XIX i XX wieku, red. N. Kasparek, A. Staniszewski, seria „Studia i Materiały – Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie”, nr 100, Olsztyn, 1996, s. 105–113; tenże, Polacy w RFN w latach 
pięćdziesiątych XX wieku, w: Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane 
profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Ciesielski i in., 
Toruń, 2004, s. 737–746; tenże, Polska emigracja niepodległościowa w Niemczech 1945–1989, „Prze-
gląd Polonijny”, Kraków, 2001, z. 3 (101), s. 35–49; tenże, Stosunek rządu Republiki Federalnej Nie-
miec wobec emigracji polskiej w Niemczech, w: Polonia w Niemczech. Historia i współczesność, War-
szawa, 1995, s. 47–52; tenże, Wprowadzenie, w: Migration und Integration als europäische Erfahrung 
am Beispiel deutscher Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert. Die Polen im Ruhrgebiet und Berlin / 
Migracja i integracja jako europejskie doświadczenie na przykładzie niemieckich metropolii w XIX i XX w. 
Polacy w Zagłębiu Ruhry i Berlinie, hrsg. / red. D. Briesen, Z. Fras, K. Ruchniewicz, Wrocław, 1996, 
s. 5–12; tenże, Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975, seria „Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis”, nr 2930, Wrocław, 2007.

4 Z. T. Klimaszewski, Emigracja Polska w Niemczech, Białystok, 2009.
5 W. Hładkiewicz, Emigracyjne dylematy. Działalność Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, 

w: W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin, red. T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin, 2009, s. 425–436.

6 Ł. Wolak, Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpie-
czeństwa PRL w latach 1945–1970, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty, red. N. Jar-
ska, T. Kozłowski, seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej”, t. 4, Warszawa, 2011, s. 142–152.

7 W. Hładkiewicz, Emigracyjne dylematy…, s. 425.
8 Ang. displaced persons ‘wysiedleńcy’, ‘uchodźcy’, zwani dipisami – osoby, które po zakończeniu 

II wojny światowej z różnych przyczyn pozostały w trzech zachodnich strefach okupacyjnych 
Niemiec – amerykańskiej, brytyjskiej lub francuskiej. Do tej grupy zaliczano: wysiedleńców, 
więźniów obozów koncentracyjnych, przymusowo wywiezionych na roboty do Rzeszy oraz siłą 
ewakuowanych wraz z cofającym się frontem wojennym. Przebywali oni w obozach, oczekując 
na wyjazd do Kraju lub na emigrację. Obywatele polscy stanowili ich największą część i znaj-
dowali się w jednolitych narodowo obozach dipisowskich, których liczebność wynosiła od 100 
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zacji. Początkowo działacze i politycy z różnych stronnictw emigracyjnych, uczest-
niczący w życiu polskich dipisów, znajdujących się na terenie Republiki Federalnej 
Niemiec, nie wiedzieli, jaką nazwę będzie nosiło zrzeszenie. Postanowiono ponad po-
działami utworzyć Komitet, który z ramienia wszystkich liczących się stronnictw 
politycznych i organizacji w RFN powoła nową strukturę organizacyjną.

10 lipca 1950 roku Komitet Wykonawczy ZPUW powołał Komisję Organiza-
cyjną Zjednoczenia Uchodźców Polskich w Niemczech. W jej skład weszli: Edmund 
Hemmerling, Władysław Jaroszewski, Jerzy Knothe, Stanisław Mikiciuk, inż. J. Skiba, 
dr inż. Bolesław Janusz Zawalicz-Mowiński, Tadeusz Zgaiński i Szczepan Zimmer9. 
4 stycznia 1951 roku Stanisław Mikiciuk, prezes Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, 
zwrócił się z prośbą do Jerzego Knothego o zwołanie posiedzenia organizacyjnego 
Komisji. Doszło do tego dopiero 9 lutego 1951 roku w Augsburgu.

W międzyczasie ze składu Komisji ubyli członkowie: Władysław Jaroszewski, J. Ski-
ba i Szczepan Zimmer, którzy udali się na emigrację, prawdopodobnie na konty-
nent amerykański. Wiadomo jedynie, że Zimmer wyemigrował do Stanów Zjedno- 
czonych. Nie są znane powody ich decyzji, ale wówczas wielu ludzi wyjeżdżało do in-
nych krajów ze względu na złe warunki bytowe, jakie panowały w RFN. Wobec za-
istniałego faktu, nowym przewodniczącym Komisji został Bolesław Janusz Zawalicz-
-Mowiński, a wiceprzewodniczącym Jerzy Knothe10.

Członkowie gremium obradowali nad wypracowaniem wspólnego przedsięwzię-
cia, którym miała być organizacja reprezentacji polskich uchodźców w Niemczech. 
Ostatecznie przyjęto na spotkaniu 9 lutego, iż najniższą strukturą mającej powstać 
nowej instytucji będzie ognisko. Komisja pragnęła zaprosić wszystkie istniejące 
organizacje i stowarzyszenia Polaków działające na terenie Niemiec, zobowiązała się 
również rozesłać wszystkim zainteresowanym organizacjom materiały, zawierające 
m.in. statut, deklaracje członkowskie, tymczasowe legitymacje, regulaminy ognisk 

do 25 000 osób. Do jesieni 1945 r. dipisi znajdowali się pod opieką wojskowych władz okupacyj-
nych, do końca lipca 1947 r. opiekowała się nimi UNRRA (United Nations Relief and Rehabili-
tation Administration, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy), 
a jej rolę od czerwca 1950 roku spełniało IRO (International Refugees Organization, Międzyna-
rodowa Organizacja Uchodźców). Od połowy 1950 r. administracja Republiki Federalnej Nie-
miec przejęła kontrolę nad obozami dipisowskimi. Wówczas to rozpoczęto proces ich likwidacji, 
a mieszkańców przenoszono do miast, nadając im status bezpaństwowców, część z nich przyjęła 
obywatelstwo niemieckie; zob. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń, 
2003, t. 1, s. 420.

9 Archiwum Pracowni Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r. w Instytucie Historycz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: APPEN), Przygotowania do nowej organizacji Polaków, „Na-
sza Emigracja”, 17 II 1951, r. IV, nr 5/116, s. 1.

10 Tamże, s. 1.
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i regulamin wyborczy, do 10 marca 1951 roku11. Komisja przyjęła również czas na za-
chęcenie nowych członków do 31 marca 1951 roku, a więc ustaliła bardzo krótki ter-
min12. Postanowiono również, że od 1 do 15 kwietnia 1951 roku odbędą się zebra-
nia organizacyjno-wyborcze w ogniskach, natomiast w połowie kwietnia 1951 roku 
planowano ustalić termin wyborów w okręgach i datę powstania centrali ZPU13.

Prezes Zjednoczenia Polskiego Stanisław Mikiciuk w strefie amerykańskiej 
po otrzymaniu materiałów o mającej powstać nowej organizacji wydał specjalne pi-
smo okólne, w którym zachęcał do włączenia się w tworzenie jej struktur14. W zalece-
niach dla akcji werbunkowej do ZPU zaznaczył, aby dokonać jej w dniach od 25 marca 
do 15 kwietnia 1951 roku, a więc w innym terminie niż określony przez Komisję Or-
ganizacyjną. Zalecał nadsyłać wypełnione deklaracje członkowskie wraz ze spra-
wozdaniami z akcji werbowania nowych członków do centrali Zjednoczenia Pol-
skiego w Niemczech do 16 kwietnia 1951 roku. Prezes, kończąc pismo, podkreślał:

Wszyscy dorośli mieszkańcy ośrodków polskich tak irowskich jak i będący pod zarządem 
niemieckim powinni gremialnie zapisywać się na członków ZPU i tworzyć ogniska. W ten spo-
sób zadokumentują oni, że doceniają wagę istnienia pochodzącej z powszechnych wyborów 
naczelnej organizacji […], która dbać będzie o ich żywotne interesy15.

Starano się zaprezentować nowy ogląd organizacji, która wywodząca się z po-
wszechnego wyboru, a więc szerokiego grona polskich uchodźców, będzie – od chwili 
jej powstania – stała na straży interesów polskiego uchodźcy.

Na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej ZPU 6 czerwca 1951 roku po raz pierw-
szy dokonano podziału administracyjnego przyszłych struktur, zakładano powoła-
nie czterech okręgów. Zebrani podjęli jednomyślną decyzję w tej sprawie i utworzyli 
cztery okręgi: południowo-wschodni dla Bawarii z siedzibą w Monachium, połu-
dniowo-zachodni dla Wirtembergii, Badenii, Nadrenii-Palatynatu i Hesji z siedzibą 
w Herrenalbie, północno-wschodni z siedzibą w Hanowerze oraz północno-zachodni 
z siedzibą w Essen16.
11 Tamże, s. 2; APPEN, Zakładanie Ognisk, Kół i Gromad, s. 1–2; tamże, Regulamin Wyborczy, s. 1–2; 

tamże, Regulamin obrad Rady ZPU, s. 1–3; tamże, Regulamin Zarządu Głównego ZPU uchwalony 
przez Radę ZPU w dniu 29.07.1951 r., s. 1–4.

12 APPEN, Pismo okólne do wszystkich ośrodków i Komitetów Polskich oraz mężów zaufania Zjedno-
czenia Polskiego, Augsburg, dnia 19.03.1951 r., s. 1; tamże, Pismo okólne do Zarządów Ognisk ZPU 
okręgu Południowo-Zachodniego w Niemieckiej Republice Związkowej, Herrenalb, dnia 23 czerwca 
1951 r., s. 1–3; tamże, Przeprowadzenie propagandy na rzecz działającego Związku (ZPU), s. 1–2.

13 APPEN, Przygotowania do nowej…, s. 2.
14 APPEN, Pismo Okólne Prezesa Zjednoczenia Polskiego na terenie okup. amer. Niemiec nr 141/51, 

Augsburg dnia 19 III 1951, s. 1.
15 Tamże, s. 1.
16 APPEN, Pismo Okólne Edmunda Hemmerlinga Prezesa Zjednoczenia Polskiego Zona Okupacyjna 

Francuska w Niemczech Zachodnich, Herrenalb, dnia 15 VI 51 r., s. 1 [1. Walne Zebranie okręgów].
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Ustalono również terminy Walnych Zebrań okręgów na 1 lipca 1951 roku 
dla okręgów południowo-zachodniego w Karlsruhe i okręgu północno-wschodniego 
w Hanowerze oraz na 8 lipca 1951 roku dla okręgu południowo-wschodniego w Mona-
chium i okręgu północno-zachodniego w Essen. Komisja upoważniła swoich człon-
ków do otwarcia i wygłoszenia referatu na Walnych Zebraniach okręgów, odpowiednio 
Bolesława Janusza Zawalicza-Mowińskiego w Monachium, Tadeusza Zgaińskiego 
w Hanowerze, Jerzego Knothego w Karlsruhe oraz Edmunda Hemmerlinga w Essen17. 
Zobligowano również zarządy ognisk ZPU do przesłania do 23 czerwca 1951 roku 
m.in. pełnomocnictw delegatów ognisk, wpisowego i składek członkowskich za czer-
wiec wraz z wykazem wpływów, opracowań, wniosków i dezyderatów na Walne 
Zebranie okręgu.

Nim formalnie powstało ZPU, działacze Komitetu Organizacyjnego zwoływa-
li w poszczególnych okręgach i ogniskach spotkania w celu powołania pierwszych 
zarządów okręgów. Dlatego Komisja Organizacyjna ZPU, wiedząc, że bez struktur 
terenowych nie uda się wybrać Zarządu Głównego, rozpoczęła w pierwszej poło-
wie 1951 roku tworzyć jej oddziały, a już na początku lipca – zgodnie z wytyczny-
mi – organizowała walne zebrania delegatów okręgów w celu powołania zarządów 
tych okręgów18.

W porządku obrad Walnego Zebrania okręgu IV południowo-wschodniego ZPU 
8 lipca 1951 roku znalazł się m.in. wybór władz okręgu (prezesa, dwóch wicepre-
zesów, sekretarza i skarbnika oraz ich pięciu zastępców), delegatów na Radę ZPU 
oraz ustalenie siedziby Zarządu okręgu. Nie ma podstaw twierdzić, aby w przy-
padku innych okręgów było inaczej, stąd można założyć, że w ten sposób wybo-
rów zarządów okręgów dokonano do końca drugiej dekady lipca, czyli na kilka dni 
przed oficjalnym powstaniem ZPU.

Lato 1951 roku było czasem przełomu dla polskich uchodźców i dipisów prze-
bywających w Republice Federalnej Niemiec, a to dlatego, że została uchwalona kon-
wencja genewska z 28 lipca 1951 roku, która po raz pierwszy po zakończeniu II wojny 
światowej definiowała status uchodźcy, regulowała jego prawa i obowiązki, status 
prawny (w tym m.in. prawo do stowarzyszania się), warunki bytowe i zarobkowe, 
opiekę społeczną oraz rodzaje dokumentów i wolność poruszania się.

Drugim czynnikiem było powołanie do życia – również 28 lipca 1951 roku – Zjed-
noczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, które powstało w wyniku prac Komi-
tetu Organizacyjnego Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech19. Organi-
17 Tamże, [2. Walne Zebranie okręgu Południowo-Zachodniego], s. 2.
18 APPEN, Protokół spisany dnia 8.7.51 w Monachium, w Sali Ärztlicher Bezirksverein na Zjeździe 

Delegatów okręgu ZPU Bawaria, s. 1.
19 Zob. G. Janusz, Polonia w Republice Federalnej…, s. 188; W. Hładkiewicz, Emigracyjne dylematy…, 

s. 426.
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zacja ta oraz międzynarodowe przepisy prawne dotyczące uchodźców pozwoliły 
na normalną egzystencję Polaków przebywających w Republice Federalnej Niemiec. 
Długo oczekiwana przez polskie środowiska w Niemczech centralna instytucja wzbu-
dzała wiele nadziei przede wszystkim na polepszenie ich statusu i codziennego bytu. 
Taki słowami Edmund Hemmerling rozpoczyna swój artykuł poświęcony ostatnie-
mu etapowi powstania ZPU:

Formy organizacyjne ZPU, łącznie z obowiązującą deklaracją ideową świadczą niedwu-
znacznie o podstawie niepodległościowej tutejszego uchodźstwa wojennego […], które bez względu 
na panujące na górze nieporozumienia oraz wbrew nim trwa wiernie przy symbolach i zasa-
dzie lojalności do legalnych władz Rzeczpospolitej na obczyźnie20.

Wizja ta pomagała wierzyć, że z chwilą powstania ZPU los polskich uchodźców 
ulegnie poprawie, a życie codzienne nabierze oczekiwanych barw. Strona politycz-
na uchodźstwa wiązała z osobą prezesa Bolesława Janusza Zawalicza-Mowińskiego 
nadzieje, że będzie on w stanie utrzymać jedność organizacyjną na terenie RFN, a co 
za tym idzie – pozostanie wierny obozowi rządzącemu w Londynie21.

Uchwalono również statut – najważniejszy dokument regulujący pracę organi-
zacji – który zakładał powołanie Rady Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, Zarzą-
dów Okręgów, Głównej Komisji Rewizyjnej itd. Znalazły się w nim też cele działal-
ności zrzeszenia, które ZPU miało realizować m.in. poprzez

organizowanie i reprezentowanie Polaków zamieszkałych na terenie Niemieckiej Republi-
ki Związkowej i udzielenie im pomocy moralnej i materialnej […]. dla swych członków […] 
działalność wyraża się w organizowaniu pomocy prawnej, oraz samopomocy i poradnictwa 
pracy, […] potrzeb religijnych, narodowych i kulturalnych22.

Statut zakładał również opiekę nad polskimi organizacjami działającymi na te-
renie RFN i współpracę ze związkami zawodowymi.

Dokument przewidywał podział członkostwa na trzy odrębne grupy: rzeczywi-
ste, wspierające i honorowe23. Członkiem rzeczywistym mógł zostać każdy Polak, 
który ukończył 18 lat i przebywał na terenie RFN; wspierającym mogła zostać oso-
ba, która ukończyła 21 lat, bez znaczenia na miejsce zamieszkania (prawdopodob-
nie mogły to być również osoby żyjące w PRL), która była życzliwie zainteresowana 

20 APPEN, E. Hemmerling, Ostatni Etap organizacyjny Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niem-
czech, Informator nr 7/22/51, Pismo okólne do Mężów Zaufania Ośrodków Polskich w Zonie Okupa-
cyjnej Francuskiej w Niemczech Zachodnich, „Biuletyn Przedstawicielstwa Polskiego w Zonie Oku-
pacji Francuskiej w Niemczech (14b) Herrenalb Claw Württ”, s. 1.

21 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (AIPMS), sygn. A.79/3, 
List Tadeusza Kobylańskiego do Szanownego Pana Ministra, Celle 3 VIII 1951 r., s. 1–2.

22 APPEN, Statut Stowarzyszenia „Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech” z dnia 15 IV 1955 r.
23 Tamże, s. 1, § 3 pkt a ust. I–III.
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rozwojem ZPU; członkostwo honorowe z kolei przyznawano szczególnie zasłużo-
nym dla życia polskiego lub ZPU.

Najwyższym organem była Rada Stowarzyszenia, która posiadała największy wy-
miar kompetencji i uprawnień. Można ją określić pewnego rodzaju parlamentem, 
składającym się z delegatów wszystkich szczebli organizacji. Do najważniejszych 
kompetencji tego organu należał m.in. wybór członków Zarządu Głównego, Głów-
nej Komisji Rewizyjnej i Sądu Stowarzyszenia oraz zastępców tych członków. Rada 
wytyczała również kierunki działalności organizacji, uchwalała preliminarze budże- 
towe i sprawozdania finansowe, zatwierdzała sprawozdania Zarządu Głównego i udzie-
lała absolutorium24. Podejmowała decyzje w sprawach celów ZPU oraz w innych, które 
wpływały do niej z centralnych organów stowarzyszenia.

3. SZkOlnictWO pOlSkie W nieMcZecH

Idea powołania ZPU wiązała się przede wszystkim z zespoleniem i połączeniem 
wszystkich przejawów działalności polskich uchodźców w jedną reprezentację 

przed władzami w Niemczech. Takie zadanie postawiali sobie członkowie Zarzą-
du Głównego oraz poszczególni działacze. Pod szyldem ZPU starano się wskrzesić 
szczątki polskiej działalności z czasów Zjednoczenia Polskiego i wielu innych po-
mniejszych organizacji.

Ważną częścią działalności stowarzyszenia były sprawy szkolnictwa Polaków 
w Niemczech25. Działalność tę regulował statut oraz regulamin Komisji dla spraw 
Szkolnych i Oświatowych (Komisja nie rozpoczęła swojej działalności od razu – jej 
powstanie miało miejsce dopiero w 1953 roku; o tym w dalszej części artykułu). W pa-
ragrafie 3 wspomnianego regulaminu możemy przeczytać, że

celem Komitetu jest zapewnienie młodzieży wychowania religijnego i narodowego, oraz na-
uki w języku ojczystym.

24 Tamże, s. 2, § 6 pkt c ust. I–VI.
25 Zob. szerzej: W. Kowalczyk, Szkolnictwo polskie w Niemczech 1945–1948, Warszawa, 1971; P. Jasiek, 

Szkolnictwo polskie w Niemczech w latach 1945–1971, „Polak w Niemczech”, 1972, nr 50, s. 19–23; 
W. Kucharski, Szkolnictwo polonijne w Niemczech Zachodnich. Wybrane zagadnienia, w: Stan i kie-
runki rozwoju oświaty polonijnej, red. tenże, Lublin, 1978; G. Janusz, Działalność kulturalno-oświa-
towa Polonii w Republice Federalnej Niemiec, w: Polonijna oświata szkolna i pozaszkolna. Wybrane 
zagadnienia, red. A. Koprukowniak, R. Kucha, Lublin, 1985, s. 188–243; tenże, Szkolnictwo polonij-
ne w Niemczech Zachodnich po drugiej wojnie światowej, w: Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Stu-
dia i rozprawy, red. A. Koprukowniak, Lublin, 1986, s. 149–204; Szkolnictwo polonijne na świecie. 
Zarys syntezy, red. A. Koprukowniak, Lublin, 1995; T. Radzik, Polska Macierz Szkolna Zagranicą. 
1953–1993, Londyn, 1995; F. Mrowiec, Czy trudno być Polakiem w Niemczech. Pięćdziesiąt lat pracy 
Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, w: Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorgani-
zowanej w Mülheim/Ruhr w dniach 20–22 września 1995 r., red. M. Lis, Opole, 1996, s. 55–63.
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Dokument przewidywał podejmowanie przez Komisję decyzji o otwieraniu i li-
kwidacji zakładów szkolnych, opiece nad organizacjami młodzieżowymi, pomocy 
w pozaszkolnej edukacji młodzieży, w kształceniu zawodowym, a także o prowa-
dzeniu spraw finansowych szkolnictwa, współpracy z kuratorem szkolnym w spra-
wach natury fachowej, m.in. układanie programów nauczania, dobór podręczni- 
ków, powoływanie i zwalnianie personelu nauczycielskiego, inspekcje nauczania, zbie-
ranie funduszy na cele szkolnictwa, uchwalanie budżetów oraz kontrola ich wykonania.

Mimo wielkiego zaangażowania Zarządu na wielu płaszczyznach potrzeb polskich 
uchodźców sprawy szkolnictwa od początku powstania organizacji były prioryte-
towe. Chociaż już w pierwszych latach działalności przewodniczący Komitetu Ka-
zimierz Odrobny i Stanisław Mikiciuk podkreślali niechęć władz Kościoła katolic-
kiego w Niemczech do organizacji, starano się realizować z tym partnerem różnego 
rodzaju inicjatywy szkolne26. Antypatia poszczególnych księży do ZPU, mimo że po-
czątkowo mało odczuwalna i kłopotliwa, z czasem coraz bardziej wpływała na działal-
ność stowarzyszenia, nie tylko na płaszczyźnie szkolnej. Nie pozostawała bez znacze-
nia, ponieważ Misja Katolicka posiadała w kształceniu Polaków w RFN znaczący 
udział, który stale zwiększała. Jeżeli nie tworzyła z ZPU wspólnej polityki naucza-
nia w szkołach i na kursach, to dostarczała kadrę księży nauczycieli. Ponieważ oma-
wiane zagadnienie ma szerszy kontekst i wymaga osobnego opracowania, na po-
trzeby tego artykułu zasygnalizuję tylko relacje pomiędzy kapłanami a Komisją.

W ZPU panowało przekonanie, że szkolnictwo polskie w Niemczech przez lata 
było zaniedbywane i zmierzało do upadku, dlatego związek zrzeszenia z organiza-
cjami katolickimi wydawał się nie tylko chłodną kalkulacją, ale również pilną po-
trzebą utrzymania dalszego kształcenia dzieci27.

Orędownikami rozwoju kształcenia młodzieży w ZPU byli: Kazimierz Odrob-
ny, dawny kierownik i nauczyciel w szkole w Lippstadt, w brytyjskiej strefie okupa-
cyjnej Niemiec, Stanisław Kempf-Sokorski oraz Leopold Sanicki. To za ich sprawą 
działania ZPU zmierzały do scentralizowania wszystkich sił działających na rzecz 
kształcenia polskich uchodźców. W tym celu organizacja dążyła do realizowania 
swojej polityki i rozwinęła współpracę z Komitetem dla spraw Szkolnych i Oświato-
wych28. Zarząd Główny chciał pełnić rolę żandarma polskiego szkolnictwa w Niem-

26 APPEN, Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 13.V.1953 r., s. 2.
27 Zob. Polska Macierz Szkolna w Niemczech i jej geneza, strona internetowa: Polskamacierzszkolna.de

/?p=historia, dostęp 30 III 2012; opracowanie dla Polskiej Misji Katolickiej w Monachium o. dr Sta-
nisław Pławecki CSsR, strona internetowa: Pmk-muenchen.de/index.php?article_id=43&clang=0, 
dostęp 30 III 2012; a także opracowanie ks. abp. Szczepana Wesołego, Początek szkolnictwa pol-
skiego w Niemczech po drugiej wojnie światowej, strona internetowa: Haus-concordia.com/lehrer/
bilder/Wesoly.doc, dostęp 30 III 2012.

28 Komitet działał w latach 1946–1949 przy Zjednoczeniu Polskim w Niemczech. Kiedy zlikwidowa-
no Zjednoczenie, w latach 1949–1951 prowadził własną działalność. Po powołaniu ZPU w 1951 r. 
stał się partnerem w realizacji zadań w szkolnictwie polskich uchodźców.
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czech i zwracać uwagę na sprawy, które – jego zdaniem – zagrażały rozwojowi tego 
rodzaju działalności.

W pierwszych latach starano się organizować zbiórki i akcje wspierające szkolnic-
two, a także inicjatywy ogólnonarodowe. Szybko okazało się, że dwugłos (czyli dzia-
łalność Komitetu Oświatowego przy ZPU oraz niezależnego dotąd Komitetu dla spraw 
Szkolnych i Oświatowych, który ostatecznie został wchłonięty przez ZPU) w tej dzia-
łalności osłabiał polskie szkolnictwo, dlatego zdecydowano się powołać wspólnie 
z Komitetem dla spraw Szkolnych i Oświatowych w pierwszej kolejności Komitet 
Zbiórki Trzeciomajowej, który miał gromadzić środki na potrzeby szkolnictwa. Ta 
ze wszech miar cenna inicjatywa przetrwała do końca lat 70. Udało się dzięki niej 
i zapałowi działaczy ZPU zgromadzić licznie środki na finansowanie szkolnictwa 
i kolonii dla polskich dzieci. Zarząd Główny do swoich sukcesów zaliczał również 
przyznanie trzech stypendiów dla studentów szkół technicznych, choć ten przy-
padek należałoby uznać za porażkę organizacji, ponieważ nie starano się odnaleźć 
ewentualnych kandydatów, a przy tym zabrakło większego zaangażowania samych 
działaczy. Z powodu braku zgłoszeń kolejnych stypendiów nie przyznano.

Wspólnie z Komitetem opracowano memoriał, który następnie przesłano do Wy-
sokiego Komisarza NZ do spraw Uchodźców w Genewie na II sesję Komitetu Do-
radczego. Omówiono w nim bardzo dokładnie sprawy polskiego szkolnictwa, prze- 
de wszystkim uwypuklając braki i potrzeby w tej działalności.

Komitet z Leonardem Fliegerem na czele nadal pozostawał poza ZPU, ale w 1953 
roku nadarzyła się okazja, aby włączyć całą strukturę szkolnictwa polskiego w Niem-
czech, istniejącą od 1946 roku, do stowarzyszenia.

12 maja 1953 roku Zarząd ZPU wraz z duchowieństwem i delegatami nauczy-
cielstwa zorganizował konferencję we Frankfurcie nad Menem w miejscowości Ze-
ilsheim. W czasie tego spotkania przyjęto wspólny projekt stworzenia organizacji 
zajmującej się edukacją pod egidą ZPU. W tym celu miał powstać przy Zarządzie 
Głównym Komitet dla spraw Szkolnych i Oświatowych29. Ponieważ jednym z celów 
statutowych instytucji było krzewienie polskiego szkolnictwa, inicjatywa ta stała się 
kamieniem milowym w jego działalności30.

ZPU rozpoczęło współpracę z Centralnym Komitetem dla spraw Szkolnych i Oświa-
towych przy Polskim Komitecie Doradczym (polski organ funkcjonujący w strefach 
okupacyjnych Niemiec po zakończeniu wojny; był niczym innym jak komórką rzą-
du w Londynie na terenie stref okupacyjnych), któremu przewodniczył kurator Le- 

29 APPEN, Komunikat nr 6 Zarządu Głównego ZPU (do publicznego obwieszczenia w polskich ośrod-
kach), Velbert dnia 17.12.1953 r., s. 3.

30 APPEN, Regulamin Komitetu dla spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarządzie Głównym Zjed-
noczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, 14.11.1954 r., s. 1–2.
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onard Flieger. Ze względu na duże wysiłki, jakie kładło ZPU na budowanie relacji 
z tą organizacją, postanowiono, iż połączenie sił przyniesie lepsze efekty, ale prze- 
de wszystkim wzmocni samo Zjednoczenie, dlatego też 12 maja 1953 roku we Frank-
furcie nad Menem powstał Komitet dla spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarzą-
dzie Głównym ZPU (zwany dalej Komisją Oświatową)31. W skład Komisji weszli: 
wikariusz generalny dla Polaków w Niemczech, główny oficer łącznikowy Polskich 
Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej, kurator szkolny, zastępca kura-
tora szkolnego, czterech nauczycieli wyznaczonych przez kuratora, po jednym z każde-
go okręgu, czterech przedstawicieli społeczeństwa, wybieranych przez Radę ZPU, oraz 
reprezentant Zarządu Głównego ZPU32.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 27 stycznia 1954 roku w Dortmun-
dzie. Przewodniczącym został Kazimierz Odrobny (wskutek nieobecności prezesa 
Bolesława Janusza Zawalicza-Mowińskiego), a delegatem ZPU – Witold Szwabowicz. 
Po ustąpieniu Odrobnego z funkcji przewodniczącym mianowano Stanisława Kempf-
-Sokorskiego. Zasadniczym zadaniem ZPU było firmowanie działalności Komitetu 
na zewnątrz i przed władzami Niemieckimi oraz wysokim komisarzem NZ. Oprócz 
tego Zarząd służył pomocą w zdobywaniu subwencji i darów na rzecz polskiego 
szkolnictwa. W tych sprawach kontaktowano się z ministrem Rusinkiem, przedsta-
wicielem Ministerstwa dla spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie, a także Skar-
bem Narodowym i Radą Polonii Amerykańskiej. Starano się informować Polonię 
na całym świecie o potrzebach polskiej edukacji w Niemczech. Działalność ta przy-
nosiła wymierne skutki w postaci wpłat i wpływów od zagranicznych organizacji. 
W sumie do 1954 roku zebrano około 20 000 marek.

Początkowo Komisji podlegały szkoły w Augustdorfie oraz Münster z językiem 
polskim jako wykładowym. Organizacja posiadała jednego nauczyciela Polaka, któ-
ry był finansowany przez rząd krajowy Nadrenia Północna-Westfalia. W wielu pol-
skich osiedlach odbywała się nauka przedmiotów ojczystych oraz prowadzono kur-
sy wieczorowe.

Podział administracyjny Komisji był taki sam jak okręgów ZPU, z tym że III i IV 
okręg Szkolny znajdował się na terenie III okręgu ZPU. Na czele tych jednostek sta-
li kierownicy szkolni. Jedynie w okręgu V – południowym – organizacja nie posia-
dała kierownika, stąd opiekę nad nim sprawował ks. Józef Omasta, który nie pod-
porządkował się Komisji Oświatowej, a mimo to kierował okręgiem33.

31 O powstaniu Komitetu pisała również Ewa Kupczak w swoim referacie z okazji 25-lecia PMSzN 
[Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech] wygłoszonym w Düsseldorfie 5 czerwca 2004 r.; strona 
internetowa: Polskamacierzszkolna.de/?p=historia, dostęp 30 III 2012.

32 APPEN, Sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego na trzecią Radę Stowarzyszenia 13, 14, 15 listo-
pada 1954 r., s. 10.

33 APPEN, Sprawozdanie na siódme zebranie Zarządu Głównego ZPU w dniu 15 września 1956 r. – Dział 
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Od chwili powstania Komitetu organizowano kursy nauki języka polskiego, które 
uruchomiono m.in. w Dortmund-Eving, Dortmund-Holte, Essen, Kolonii, Mannheim, 
Monachum, Tuttlingen oraz Witten. Organizacja przygotowywała również naucza-
nie w innych miastach zamieszkałych przez Polaków, m.in. w Bielefeld, Darmstadt, 
Frankfurcie, Kassel, Meiderich, Meppen i Wüppertalu. Kursy językowe początko-
wo cieszyły się wielką popularnością, ponieważ uczęszczały na nie nie tylko dzieci, 
młodzież i dorośli, ale także partnerki i partnerzy niemieccy. Zadaniem Komisji było 
zorganizowanie tak swojej pracy i kursów, aby tworzyły namiastkę polskiego syte-
mu edukacji. Komitet wraz z ZPU wystąpił do niemieckiego Ministerstwa Kultury 
o wsparcie inicjatywy utworzenia gimnazjum polskiego oraz przedszkoli.

4. SZkOlnictWO pOlSkie W nieMcZecH 
pOd ZnakieM Zpu dO 1959 rOku

Po utworzeniu przy Zarządzie Głównym Komisji Oświatowej ZPU w 1954 ro- 
ku szkolnictwo polskich uchodźców stało się jednym z ważniejszych przejawów 

działalności Zjednoczenia w RFN w drugiej połowie lat 50. i w latach 60. Mimo iż 
nie upłynęło wiele czasu od powstania Komisji, starała się ona – za sprawą swoje-
go przewodniczącego – wypełniać działalność statutową pracą na niwie szkolnej 
wśród Polaków. Z początkiem 1957 roku jej przewodniczącym był nadal Stanisław 
Kempf-Sokorski, wiceprzewodniczącym Czesław Majewski (od 8 marca 1957 roku), 
a skarbnikiem Stanisław Kaczmarek.

Pierwsze kroki Komisji Oświatowej ZPU były tak samo trudne jak stowarzysze-
nia. Komisja – mimo prężnego rozwoju – borykała się z problemami finansowymi. 
Z jej sprawozdania za okres 1954–1956 wynika, że już na etapie początkowej działalno-
ści i organizowania struktur zaczęło brakować pieniędzy. Przewodniczący Kempf-
-Sokorski skarżył się na skromny budżet (ustalony na lata 1953/54) w wysokości 
1200 marek, który w chwili powstania Komisji wystarczył zaledwie na rok. Dopiero 
w 1955 roku budżet wzrósł do 3500 marek, ale został w całości wykorzystany już po 
miesiącu. Apelowano więc o pomoc do organizacji polonijnych, które z dużym zro-
zumieniem wspierały Komitet darami. Rada Polonii Amerykańskiej wspierała ją 
cyklicznie kwotą 500 dolarów. Kongres Polonii Kanadyjskiej częściowo finansował 
utrzymanie przez rok szkoły w Kassel. Polska Macierz Szkolna (PMS) z Londynu 
wspierała funduszem rocznym utrzymanie szkółek będących pod opieką Komisji, 
a oddziały wartownicze przekazały około 1000 marek. Najhojniejszym ofiarodaw-
cą okazał się Polski Komitet Imigracyjny z Nowego Jorku, który za pośrednictwem 
swojego niemieckiego oddziału przekazał na utrzymanie szkół 20 000 marek, na kurs 

Organizacyjny, s. 3.
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nauczycielski 16 000 oraz na bibliotekę 200034. W tym czasie na terenie okręgów 
Komisji powstało 15 nowych szkółek.

Można zapytać: czy wobec sytuacji, z jaką przyszło się mierzyć Komisji, strona nie-
miecka zamierzała wesprzeć utrzymanie szkółek? W odpowiedzi na złożony wnio-
sek Konferencja Ministrów Oświaty w Bonn zadecydowała o opłaceniu w szkołach 
Dolnej Saksonii ryczałtu za godziny pracy nauczyciela w polskiej szkółce. Podobna 
sytuacja miała miejsce na terenie landu Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie finan-
sowano nauczyciela objazdowego, który uczył w obozach, m.in. w Lintorf, Müns-
ter i Rheine. Początkowo strona niemiecka chciała finansować jedynie nauczycieli 
uczących w ośrodkach dla wysiedleńców/uchodźców, ponieważ uważała, że nauka 
należy się tylko osobom tam mieszkającym35. Z czasem Komisji udało się dojść 
do porozumienia z niemieckimi władzami landów, aby finansowano również nauczy-
cieli uczących polskie dzieci w osiedlach prywatnych (tj. poza obozami). Wszystkie 
te zabiegi nie wystarczały. Zamierzano w 1955 roku utworzyć kurs dla nauczycie-
li w Hamburgu, lecz zrezygnowano z niego ze względu na brak środków. Niestety 
aspekt finansowy był przez całe lata 50. dominującym w działalności Komisji.

Mimo trudności finansowych organizacja starała się stale poszerzać swoją ofer-
tę edukacyjną. W 1956 roku obejmowała działalnością pięć okręgów szkolnych. 
Tylko w I okręgu prowadziła dwa przedszkola (w Pinnebergu i Neustadt). Na te-
renie dawnej strefy amerykańskiej nadzorowała pięć przedszkoli. Prowadziła dwie 
polskie szkoły (w Augustdorfie i Münster), polskie klasy w placówkach niemiec-
kich (dzieci w ramach programu szkolnego miały 4 godziny języka polskiego), oraz 
– dla dzieci uczęszczających do szkół niemieckich – szkoły przedmiotów ojczy-
stych. Nauka w nich odbywała się jeden lub dwa razy w tygodniu, obejmując reli-
gię, język polski, historię i geografię. W I okręgu działało 26 takich placówek, uczy-
ło się w nich 923 dzieci i pracowało 18 nauczycieli; w II okręgu – 12 szkół, 401 dzieci, 
10 nauczycieli; w III okręgu – 21 szkół, 603 dzieci, 9 nauczycieli; w IV okręgu 
– 14 szkół, 478 dzieci, 23 nauczycieli; w V okręgu – 4 szkoły, 115 dzieci, 4 nauczy-
cieli. Razem – 77 szkół, 2520 dzieci oraz 64 nauczycieli36.

W okresie 1955/1956 budżet Komisji stanowił poważny udział w szkolnictwie 
Polaków w Niemczech – wynosił około 60 000 marek. Jego wysokość jednak na-
dal głównie zależała od darów, m.in. z Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, od-

34 APPEN, Sprawozdanie z prac Komitetu Szkolnego 1956, s. 1–2.
35 Tamże, s. 2.
36 Zob. APPEN, Sprawozdanie ze stanu szkolnictwa polskiego na terenie Niemiec Zachodnich w roku 

1956 złożone Radzie Stowarzyszenia ZPU w dniu 24 listopada 1956 przez Stanisława Kempf-Sokor-
skiego, kierownika pedagogicznego Komitetu dla spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarządzie 
Głównym ZPU, s. 2–3.
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działów wartowniczych, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hamburgu, Ko-
mitetu Zbiórki Trzeciomajowej, darów z Ameryki oraz – jeszcze w minimalnych 
kwotach (później były większe) – od subwencji Fedralnego Ministerstwa do spraw 
Uchodźców w Bonn37. Prawie połowę budżetu pochłaniały wydatki związane z utrzy-
maniem nauczycieli, które wynosiły około 28 000 marek.

Mimo znaczącego rozwoju sieci szkół przedmiotów ojczystych i zwiększenia bu-
dżetu przewodniczący Kempf-Sokorski podczas zebrania Zarządu Głównego 8 mar-
ca 1957 roku wskazywał, iż bez pomocy ZPU nie będzie w stanie usunąć trudności, 
przed którymi organizacja stała. Komisja uważała, że – na skutek likwidacji obo-
zów, zniemczania dzieci w szkołach oraz problemów finansowych – doprowadze-
nie do utrzymania polskiego szkolnictwa wśród polskich uchodźców będzie wy-
magało wielkiego wysiłku wszystkich działaczy. Tak wielkie dzieło, jak ożywienie 
polskiego szkolnictwa na niemieckiej ziemi, nie byłoby możliwe bez zaangażowa-
nia wielu uchodźców.

Na łamach „Ostatnich Wiadomości” ks. Józef Omasta dziękował płk. Franciszkowi 
Sobolcie, dowódcy oddziałów wartowniczych przy Armii Amerykańskiej, za trud 
i wkład finansowy żołnierzy w polskie szkolnictwo:

Żaden grosz ofiarowany przez Członków O.W. nie idzie na marne, lecz przynosi obfity plon 
w postaci żywego słowa polskiego głoszonego ustami małego Polaka, najczęściej urodzonego 
już na obczyźnie38.

W załączeniu do tego artykułu prasowego ks. Omasta opublikował swoje spra-
wozdanie z pracy w szkolnictwie, opisując aktualną sytuację Komisji Oświatowej 
i wskazując na dwie najpilniejsze sprawy, tj. przywrócenie nauczania w kilku ośrod-
kach oraz utworzenie nowej instytucji oświatowej w Dachau39.

W tym samym duchu wypowiadał się przewodniczący Kempf-Sokorski podczas 
zebrania Zarządu ZPU w marcu 1957 roku. Zwracał uwagę na działania mające 
na celu sprawniejsze i powszechniejsze funkcjonowanie szkolnictwa polskiego, wy-
rażając postulaty:
1. potrzebę uznania, że wszystkie organizacje, grupy społeczne są odpowiedzialne 

za osiągnięcie celów w zakresie nauczania dzieci,

37 APPEN, Zestawienie wykonania budżetu na rok 1955/56 (od 11.03.55 do 22.11.1956), Dortmund, 
dnia 22.11.1956 r., s. 1.

38 APPEN, J. Omasta, List ks. J. Omasty do O.W. – na ręce płk. Sobolty, „Ostatnie Wiadomości”, 14 III 1957, 
nr 63 [wycinek prasowy z Archiwum Pracowni Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r.].

39 APPEN, Szkolnictwo polskie w Niemczech. 31 nauczycieli i 1041 uczniów, „Ostatnie Wiadomości”, 
14 III 1957, nr 63 [wycinek prasowy z Archiwum Pracowni Badań nad Polską Emigracją w Niem-
czech po 1945 r.].
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2. konieczność uznania powszechności nauczania;
3. konieczność uzyskania lokali szkolnych przez komórki organizacyjne (zarządy 

ognisk ZPU);
4. potrzebę uświadomienia rodziców o konieczności posyłania dzieci do szkoły 

(na kurs) polskiej;
5. wyszukanie odpowiednich ludzi, którzy mogliby pod kierownictwem fachowych 

sił nauczycielskich prowadzić douczanie, by dzieci utrzymać przy polskości;
6. wobec braku środków na prowadzenie nauczania – wprowadzenie danin od ro-

dziców i osób samotnych (szkoła winna być bezpłatna)40.
Kempf-Sokorski uważał, że praca z polskimi uchodźcami powinna polegać prze- 

de wszystkim na krzewieniu kultury i tradycji narodowej poza granicami Kraju, 
nauczaniu języka i podtrzymaniu więzów narodowych. Dbałość o przekazywanie ję-
zyka ojczystego wśród polskich uchodźców była dla działaczy i społeczników ZPU 
sprawą bardzo istotną, choć niewątpliwie trudną. Na pierwszy plan wysuwała się 
kwestia finansowania – Komisja potrzebowała, według obliczeń, około 5000 marek 
miesięcznie. Była to kwota znacząca, której Zarząd Główny wyasygnować nie mógł. 
Prezes Odrobny przyznał podczas posiedzenia Zarządu na działalność Komisji tyl-
ko 2000 marek. Z powodu braku możliwości dalszego finansowania członkowie 
ZPU opowiadali się za opodatkowaniem polskich uchodźców na rzecz szkolnictwa 
polskiego, lecz wówczas nie zdawali sobie sprawy, że ten postulat nie trafiał na po-
datny grunt wśród tej społeczności.

Innym problemem, który napotkała Komisja, było porozumienie ze Związkiem 
Polaków w Niemczech (ZPwN), a więc Polonią niemiecką, w sprawie powołania 
i umiejscowienia składnicy polskich książek, a przede wszystkim uruchomienia 
i odtworzenia kursów przedmiotów ojczystych dla dzieci starej Polonii41. Brak zgo-
dy między tymi dwiema organizacjami trwał od początku istnienia Komitetu. We-
dług Stanisława Mikiciuka, powodem braku współpracy z ZPwN i prezesem Stefa-
nem Szczepaniakiem była jego generalna niechęć do szkolnictwa uruchomionego 
pod egidą ZPU oraz brak zaangażowania finansowego. Cieniem położyła się rów-
nież akcja łączenia działalności ZPwN z ZP „Zgoda”, co do której Odrobny zajął ka-
tegoryczne stanowisko nieangażowania się w dalsze kontakty z ZPwN42. Niestety, 
w dokumentach archiwalnych nie udało się odnaleźć przyczyn złych relacji. Przy-
puszcza się, że obydwie organizacje reprezentowały inne podejście do uchodźców. 
ZPwN, gromadząc przede wszystkim tzw. starą Polonię, był zainteresowany krze-

40 APPEN, Protokół posiedzenia Zarządu Głównego ZPU z dnia 8 marca 1957, s. 1–2.
41 APPEN, Protokół posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 19 i 20 października 1957, s. 2; APPEN, 

Protokół posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 08 marca 1957, s. 2.
42 Zob. APPEN, Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego ZPU z dnia 8–9.03.1958 r., s. 2–3.
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wieniem polskości we własnych kręgach, nie wychodząc specjalnie do innych grup 
Polaków w Niemczech. Inaczej było z ZPU, które pomocą chciało objąć każdą gru-
pę Polaków. Przyczyną mogły być tarcia i wzajemna walka o subwencje finansowe 
przydzielane przez rządy krajowe, a także ministerstwo w Bonn.

Wydaje się, że zawsze głównym problemem i czynnikiem paraliżującym rozwój 
organizacji oświatowych były sprawy finansowe. Dla porównania Kempf-Sokorski 
użył przykładu z Wielkiej Brytanii (jako wzór wspierania polskiego szkolnictwa) 
i organizowanej w tamtych realiach polskiej edukacji, która funkcjonowała wzor-
cowo do tego stopnia, że Komisja i jej nauczyciele wielokrotnie korzystali z pomocy 
finansowej m.in. Zofii Arciszewskiej43.

Mimo stałych trudności i braku wystarczających funduszy, działalność szkolna Ko-
misji ZPU w 1957 roku przedstawiała się dość imponująco. W dniach od 7 do 13 lipca 
po raz drugi zorganizowano w miejscowości Ludwigsfelde kurs nauczycielski, któ-
ry miał na celu przede wszystkim wykształcenie grupy nauczycieli w nowej meto-
dyce pracy z dziećmi uchodźców, stawiając na nauczanie przedmiotów ojczystych, 
wychowanie patriotyczne, organizację gromad zuchowych i naukę śpiewu pieśni 
patriotycznych44. W szkoleniu uczestniczyło 21 słuchaczy, w tym 18 czynnych na-
uczycieli. Zaletą kursu miały być wykłady i szkolenia prowadzone przez nauczycieli 
oraz Zarząd IV okręgu ZPU. Pewnym novum było przeprowadzenie szkolenia nie-
odpłatnie – Komisja w całości pokrywała wszelkie koszty. Kempf-Sokorski, relacjo-
nując całe przedsięwzięcie, informował Zarząd Główny, że przeszkolenie jednego 
uczestnika kosztowało 181,54 marki (po 26 za każdy dzień)45.

W okresie wakacyjnym 1957 roku zorganizowano pięć turnusów dla dzieci w wie-
ku szkolnym w Dachau, Hardt, Kolonii, Rosenheim i Londynie, na co wyasygno-
wano około 23 000 marek. Jak podkreślano podczas zebrania Zarządu Głównego, 
wynik ten uznano za dobry46.

Inną sprawą było zarządzanie okręgami szkolnymi. Władze ZPU różnie oceniały 
pracę poszczególnych jednostek. Najgorzej – według Kempf-Sokorskiego – przed-
stawiała się organizacja i finanse II okręgu szkolnego ZPU. Brak w nim było dobre-
go zarządcy i kierownika, a współpraca z osobami pracującymi w poszczególnych 
placówkach nie układała się najlepiej. Księża będący nauczycielami często wcho-
dzili w prerogatywy przewodniczącego Komisji, jak miało to miejsce w Ognisku 
ZPU w Mannheim, gdzie ks. kan. Juliusz Janusz po ustąpieniu kierownika szkolne-
go Pawła Jasieka powołał na jego miejsce wybranego przez siebie następcę (panią 

43 APPEN, Protokół posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 19 i 20 października 1957, s. 2.
44 APPEN, Protokół posiedzenia Zarządu Głównego ZPU z dnia 31 lipca 1957, s. 1.
45 Por. tamże.
46 APPEN, Protokół posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 19 i 20 października 1957, załącznik nr 2.
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Łukiewską) bez konsultacji i zgody przewodniczącego. Ta sprawa uświadomiła Za-
rządowi Głównemu poważny problem – księża niezależni od stowarzyszenia stara-
li się lokować swoich kandydatów w szkolnictwie nadzorowanym przez ZPU. Bu-
dziło to oburzenie i protesty Zarządu Głównego, ale przede wszystkim pokazywało 
wątłość tej struktury i słabość nadzoru nad szkolnictwem. Sprawa ks. kan. Janusza 
poruszyła zarząd ZPU na tyle, że Zbigniew Zoszak, skarbnik ZPU, na posiedzeniu 
Zarządu Głównego 31 lipca 1957 roku złożył wniosek, aby zwrócić się z protestem 
do ks. prał. Edwarda Lubowieckiego. Takiego samego zdania był Czesław Brunner, 
który wskazał, aby w przedmiotowej sprawie zwrócić się również z pozwem do nie-
mieckiego sądu. Ostatecznie Zarząd postanowił wystosować odpowiednio pismo 
do ks. kan. Janusza. Na tym sprawa zakończyła się.

Uwidoczniło to jurysdykcyjny spór w Komisji nadzorującej polskie szkolnictwo, 
ponieważ istniały rozbieżności co do tego, kto kontroluje księży nauczycieli. Ze wzglę-
du na fakt, iż polskich zwierzchników Kościoła katolickiego w RFN Zarząd Główny 
bardzo cenił, wszelkie spory starano się rozwiązywać polubownie, bez niepotrzeb-
nych zatargów. Stosowano zawsze zasadę najwyższej delikatności, tak aby nie ura-
zić drugiej strony.

Mimo pewnych komplikacji w działalności Komisji ZPU jej przewodniczący pod-
czas posiedzenia Zarządu 12 grudnia 1959 roku wykazywał, iż na dzień 1 kwiet-
nia 1959 roku organizacja nadzorowała 32 punkty szkolne, dwa przedszkola, jedną 
szkołę powszechną z językiem polskim wykładowym, trzy szkoły niemieckie, gdzie 
nauczano polskiego47. Podkreślono przy tym problem z frekwencją dzieci na zaję-
ciach, za który przede wszystkim winiono rodziców. Nie szczędzono krytyki pol-
skim uchodźcom:

Tempota [!] wielu rodziców, w lepszym wypadku całkowita obojętność wielu rodziców, aby 
dzieci uczyły się w języku ojczystym, a nawet w wielu wypadkach zdecydowanie negatywne 
stanowisko rodziców – [to są powody, dlaczego – przyp. Ł. W.] liczba dzieci polskich na tere-
nie Niemiec pobierających naukę języka ojczystego wynosi zaledwie 1400, a stosunku do ogól-
nej liczby dzieci polskich w wieku szkolnym z rodzin uchodźczych cyfra ta powinna być przy-
najmniej o 400 procent większa48.

Stanisław Kempf-Sokorski uważał, że część odpowiedzialności za podejście dzie-
ci uchodźców do polskich szkół ponoszą niemieccy nauczyciele:

Wielu nauczycieli niemieckich jest wrogo ustosunkowane do szkół i kursów polskich. Ta-
kie fakty mamy z Ingolstadt i Lintorf. Niemieccy nauczyciele usiłują wmówić rodzicom dzieci 
uczęszczających do szkół i kursów nauki przedmiotów ojczystych, iż nauka polskiego utrud-
nia dzieciom opanowanie przedmiotów wykładanych w szkołach niemieckich, w co niestety 

47 APPEN, Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 12 grudnia 1959, s. 3.
48 Tamże.
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wielu rodziców wierzy i przestaje posyłać dzieci na naukę polskiego. Tak samo wiele rodziców 
wzdraga się opłacać lokale szkolne49.

Można odnieść wrażenie, że brak większego zainteresowania edukacją własnych 
dzieci wśród uchodźców wynikał, z jednej strony, z braku wewnętrznej potrzeby 
identyfikowania się z polską kulturą, z drugiej zaś, pogodzenie się z trwaniem 
na uchodźstwie spowodowało całkowite podporządkowanie się kulturze niemiec-
kiej. Być może również słabość Komisji i polskiego szkolnictwa pod względem or-
ganizacyjnym powodowała, że wielu rodziców wybierało system niemiecki jako 
ten, który miał ich dzieciom zagwarantować przyszłość. Komisja Oświatowa ZPU 
traktowała edukację dzieci jako obowiązek wobec Ojczyzny, stąd wszelkimi siła-
mi starała się wzbudzić to samo poczucie u dzieci i młodzieży oraz u ich rodzi-
ców. Było to zauważalne na każdej zewnętrznej okładce świadectwa Polskiej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych (w zakresie szkoły powszechnej), gdzie zawarto odezwę 
do rodziców i opiekunów. W punkcie pierwszym, najważniejszym z racji ideowych, 
informowano, że dokument jest dowodem

dla dziecka, że spełniło obowiązek narodowy wobec naszej Ojczyzny-Polski przez regular-
ne uczęszczanie do polskiej szkoły i sumienną naukę, dla rodziców opiekunów, że spełnili ten 
obowiązek narodowy przez zapisanie polskiego dziecka do polskiej szkoły, dopilnowanie jego 
regularnego uczęszczania na lekcje i jego nauki w języku polskim50.

Stanisław Kempf-Sokorski, w swoim sprawozdaniu z funkcjonowania Komisji 
na V Radę Główną ZPU, podkreślił, iż w okresie od roku 1957 do marca 1959 orga-
nizacja przeszła trzy etapy swojej działalności (ilustruje to tabela oraz wykresy)51. 
Wyróżnił rok 1957 jako pierwszy okres spokojnej pracy w zakresie realizacji zadań 
uchwalonych w regulaminie, drugi okres – od stycznia do czerwca 1958 roku, w któ-
rym nastąpił znaczący spadek o 50% wysokości środków finansowych i subwencji 
na prowadzenie szkół w południowym okręgu. Ze względu na tak poważne pro-
blemy kierownictwo Komisji przejęło nadzór finansowy nad II okręgiem szkolnym 
południowym, co spowodowało, że przy tych samych środkach w budżecie organizacja 
nie była w stanie sprostać celom finansowym i w efekcie nastąpiło zahamowanie dzia-
łalności. Okres trzeci – trwający od lipca 1958 do dnia V Rady ZPU – Kempf-Sokorski 
scharakteryzował jako czas, w którym zostały cofnięte wszelkie zewnętrzne źródła 
finansowania szkół przedmiotów ojczystych w obydwu okręgach szkolnych. Problemy 
te przełożyły się na pogorszenie jakości nauczania – nauczyciele nie otrzymywali pensji 
ani odszkodowań, a spotkania wewnątrz Komisji ograniczono do minimum.

49 Tamże, s. 4.
50 APPEN, Świadectwa Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych (w zakresie szkoły powszechnej) Na-

kładem Komisji Oświatowej Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, s. 8.
51 APPEN, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświatowej ZPU od 1.1.57 do 31.3.59, załącznik nr 4, s. 1.

SZKOLNICTWO POLAKóW W RfN…



158

Wykres 1. Szkolnictwo polskich uchodźców w RFN 
w okresie od 1 VII 1957 do 1 IV 1959 roku

Źródło: oprac. Łukasz Wolak na podstawie APPEN, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświatowej 
ZPU od 1.1.57 do 31.3.59, załącznik nr 4

Wykres 2. Liczba dzieci zgłoszonych do szkół 
w poszczególnych okresach

Źródło: oprac. Łukasz Wolak na podstawie APPEN, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświatowej 
ZPU od 1.1.57 do 31.3.59, załącznik nr 4

Łukasz Wolak



159

Tabela 1. Sprawozdanie z działalności 
Komisji Oświatowej w latach 1957–1959
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Okres I 55 4 1 2 2874
Okres II 44 2 1 2 2422
Okres III 32 2 1 3 1400

Źródło: oprac. Łukasz Wolak na podstawie APPEN, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświatowej 
ZPU od 1.1.57 do 31.3.59, załącznik nr 4

Mimo tych trudności, gdy czytamy sprawozdanie z działalności Komisji, nie moż-
na oprzeć się wrażeniu, że we wspomnianym okresie wszystkim działaczom Ko-
misji i nauczycielom udało się zrobić bardzo dużo w sprawie szkolnictwa polskich 
uchodźców.

Kempf-Sokorski wspominał inicjatywę powołania Składnicy Pomocy Szkolnych, 
wprowadzenia drukowanych formularzy świadectw, wydanie mapki konturowej Pol-
ski i dwóch biuletynów Komisji Oświatowej, będących metodologicznym przewod-
nikiem dla nauczycieli, przeprowadzenie kursów dla nauczycieli, wprowadzenie 
dzienników lekcyjnych, nawiązanie kontaktu z Macierzą Szkolną z Belgii i Polską 
Macierzą Szkolną w Londynie, nawiązanie relacji z polskim Gimnazjum i Liceum 
w Les Ageux52 i uzyskanie stypendiów dla uczniów z terenu RFN, zorganizowa-
nie nauki dla 57 dzieci z RFN w Wielkiej Brytanii przy pomocy Polskiej Macierzy 
Szkolnej – Pomoc Dzieciom Polskim w Niemczech i Austrii. Za najważniejsze osią-
gnięcie przewodniczący Komisji uznał powstanie szkół przedmiotów ojczystych.

Spośród rzeszy 10 000 polskich dzieci znajdujących się na terenie RFN tylko 
14% z początkiem 1959 roku uczęszczało do szkół przedmiotów ojczystych prowa-
dzonych przez Komisję Oświatową53. Pozostałe dzieci pobierały naukę w placów-
kach niemieckich bądź w szkołach prowadzonych przez misje katolickie lub Polską 
Macierz Szkolną. O stale zmniejszającej się liczbie uczniów informował Stanisława 
Kempf-Sokorskiego kierownik V okręgu, wskazując jako przykład punkty szkolne 
w Mannheim-Śródmieście (49 dzieci), Mannheim-Schönau (34 dzieci), Viernheim 

52 APPEN, Informacje dla rodziców względnie opiekunów Polskie Gimnazjum i Liceum Les Ageux, 
08.1960 r., s. 1; APPEN, Prospekt Polskiego Gimnazjum i Liceum Les Ageux we Francji na rok 
szkolny 1960/1961, s. 1–2.

53 APPEN, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświatowej ZPU od 1.1.57 do 31.3.59, załącznik nr 4.
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(21 dzieci) oraz Kassel (czworo dzieci). Spadek ten uzasadniał tym, że liczba uczniów 
w stosunku do danych z listopada/grudnia 1956 roku zmniejszyła się o 20 ze wzglę-
du na dalszą emigrację rodziców do USA54.

Widzimy, że dla Zarządu Głównego ZPU ważny był nie tylko los polskiego uchodź-
cy, ale również polskiego szkolnictwa, dzięki któremu mógł on realizować patrio-
tyczną misję wśród dzieci i ich rodziców.

Z początkiem 1959 roku budżet Komisji zmniejszył się z 5000 marek do 1800, 
a koszt wykształcenia jednego polskiego dziecka wyniósł 1,80 marki miesięcznie.

Nie należy jednak zapominać o wkładzie w kształcenie polskich dzieci władz nie-
mieckich, które opłacały dwóch nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin w szko-
łach w Brunszwiku, trzy etaty nauczycielskie w Polskiej Szkole Powszechnej w Mün-
ster, cztery etaty w szkołach niemieckich, w których nauczano języka polskiego 
(Dortmund, Düsseldorf-Wersten, Mariental i Wolterdingen), oraz jeden etat dla na-
uczyciela uczącego w obozach (m.in. w Bottrop, Lintorf, Rheine)55. Władze dofinan-
sowywały też kolonie i wyjazdy polskich dzieci organizowane przez ZPU. Dotacje 
te pochodziły zarówno od przedstawicieli w landach, jak również od rządu w Bonn.

Najpoważniejszym powodem stagnacji polskiego szkolnictwa od 1958 roku była 
obojętność polskiego uchodźcy na los polskich szkół i uczących się w nich dzie-
ci. W odpowiedzi na brak środków z dotychczasowych źródeł Komisja Oświato-
wa w połowie 1958 roku postanowiła utworzyć tzw. sekcje szkolne przy ogniskach 
ZPU. Na apel Zarządu Głównego i Komisji o powołanie wspomnianych sekcji z 54 
ośrodków polskich odpowiedziało tylko 15. Finalnie z Komisją współpracę rozpo-
częły Sekcje Szkolne w Ogniskach ZPU w Bielefeld, Ingolstadt, Ludwigsburgu, Ro-
senheim i Weissenburgu56.

5. SZkOły prZedMiOtóW OjcZyStycH Zpu

Najważniejszym punktem działalności Komisji było prowadzenie szkół przed-
miotów ojczystych. W placówkach tych, choć większość nie posiadała wła-

snych budynków, prowadzono zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski. 
Liczba szkół w zależności od okręgu była zróżnicowana. W 1957 roku na terenie 
I okręgu szkolnego istniało 21 szkół przedmiotów ojczystych. Instytucje te swo-
im programem obejmowały 1221 dzieci w wieku szkolnym spośród 2234 ogółem 
zamieszkujących57. Do szkoły uczęszczało tylko 941 osób, tj. około 77% młodych 

54 APPEN, Kierownik V Okręgu Szkolnego do Stanisława Kempf-Sokorskiego, Ludwigshafen, dnia 
30 stycznia 1957 r., s. 1.

55 Tamże, s. 4.
56 Tamże.
57 APPEN, Sprawozdanie Jana Salwińskiego – kierownik I Okręgu Szkolnego rok szkolny 1956/1957, 

Roczne sprawozdanie okręgowe, Braunschweig, d. 13.V.1957 r., s. 1–2.
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ludzi w wieku szkolnym. Na obszarze tego okręgu tylko w dwóch przedszkolach nie-
mieckich pracowały polskie przedszkolanki – w Pinnebergu oraz Fischbeck. W su-
mie do niemieckich przedszkoli obozowych uczęszczało 318 dzieci z 14 ośrodków.

Na terenie II okręgu szkolnego pod kuratelą Komisji znajdowały się dwie polskie 
szkoły (w Augustdorfie i Münster) oraz 12 szkół przedmiotów ojczystych, do któ-
rych uczęszczało 782 dzieci. Władze niemieckie opłacały czterech nauczycieli w ośrod-
kach w Augustdorfie i Münster, jednego, który uczył klasy od I do III, oraz po jed-
nym nauczycielu w Rheine, Lintorf i Münster58.

W okręgach III i IV znajdowały się 33 punkty szkolne przedmiotów ojczystych, 
do których uczęszczało 1260 dzieci59. Na terenie wszystkich okręgów działały przed-
szkola.

Dobór kadry do szkół przedmiotów ojczystych był różny. Angażowano zarów-
no nauczycieli wykwalifikowanych, jak i ludzi bez wykształcenia (np. byłych woj-
skowych, osoby ze średnim wykształceniem), ale chętnych do pracy. Wybór kadry 
odbywał się z pośród polskich uchodźców lub członków ZPU. Dość często zdarzało 
się, że do pracy zgłaszali się dopiero przybyli do RFN z Polski60.

Żadne punkty szkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i licea nie mogłyby funk-
cjonować bez podręczników szkolnych. Komisja Oświatowa utworzyła w swojej 
strukturze Składnicę Pomocy Szkolnych, którą kierował Stanisław Kempf-Sokorski. 
Celem tego ciała było przede wszystkim zaopatrzenie szkół we wszystkie potrzeb-
ne pomoce. Składnica przejmowała od drukarni i wydawnictw nadwyżki książek 
i magazynowała je na potrzeby Komisji i szkół. Ponadto – w ramach własnego bu-
dżetu – przewidywała wydanie własnych publikacji na cele szkolne. Przede wszyst-
kim jednak drukowała dzienniki szkolne, świadectwa, mapy konturowe. Starała się 
również zakładać przy punktach szkolnych biblioteki. Zapotrzebowanie instytucji 
na książki uzupełniała bądź w jakiejś części finansowała Polska Macierz Szkolna 
– Koło Pomocy Dzieciom Polskim w Niemczech i Austrii w Londynie61. To za po-
średnictwem Zofii Arciszewskiej otrzymywano wsparcie na książki. Warto dodać, 
że Polska Macierz Szkolna w Londynie dysonowała rokrocznie budżetem przewi-
dzianym na pomoc Komisji Oświatowej przy ZPU62.

58 APPEN, Kierownictwo II okręgu Szkolnego Leonard Flieger do Komitetu dla spraw Szkolnych i Oświa-
towych w Niemczech kierownik Kempf-Sokorski, Sprawozdanie ze stanu szkół z dnia 1.11.1956 r., Do-
rtmund-Eving, 15.11.1956 r., s. 1–2.

59 APPEN, Sprawozdania Szkolne okręgowe stan na dzień 1 października 1956 r. okręg III i IV, Mo-
nachium, 4 października 1956 r., s. 1–3.

60 APPEN, Życiorys Leona Latrowskiego Bonn, s. 1; APPEN, Odpis Seminarium Serafickie oo. Kapu-
cynów w Rozwadowie nad Sanem (Prywatne Gimnazjum), s. 1; APPEN, Odpis Świadectwa Liceum 
Ogólnokształcącego dla pracujących ob. Latrowski Leon, s. 1.

61 APPEN, Składnica Pomocy Szkolnych – Sprawozdanie, 27.06.1957 r., s. 1–4.
62 APPEN, W. Kański do Zarządu Głównego, Londyn 12.02.1965 r., s. 1; APPEN, Rachunek przycho-

dów i wydatków za czas od 1.10.1963 do 30.09.1964 r., Polska Macierz Szkolna Zarząd Główny, s. 1–5.
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Z czasem wprowadzono drukowane dzienniki lekcyjne, które zostały znormali-
zowane na 60 uczniów, oraz nowy podręcznik dla poziomu średniego pt. Moja czy-
tanka dla kl. 363. Składnica przewidywała wyposażenie nauczycieli w podręczniki, 
m.in. Elementarz Mariana Falskiego (wyd. londyńskie lub krajowe), Moja czytanka, 
Czytanki na III poziom nauczania polskiego, natomiast jako pomoce przewidziano 
m.in. Elementarz i Pierwszą czytankę dla dzieci Mariana Falskiego, czytankę przed-
wojenną (prawdopodobnie Czytanki polskie dla V oddziału szkoły powszechnej Sta- 
nisława Tynca i Józefa Gołąbka), Słownik ortograficzny Stanisława Jodłowskiego i Wi-
tolda Taszyckiego, Polskę. Moją Ojczyznę Michała Goławskiego, Historię Polski Lu-
cjana Rydla, komplet pocztówek z wizerunkami królów Polski, Geografię Polski wy-
dawnictwa krajowego, mapę Polski wyd. YMCA lub Zaborowskiego64.

Ważnym elementem identyfikującym polskich uchodźców były świadectwa Pol-
skiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych. Zawierały wszelkie informacje umożliwiające 
zidentyfikowanie ucznia, miejsce odbywania kursów w szkole, liczbę opuszczonych 
dni itd. Na to, że placówki te miały charakter narodowy i były namiastką polskiego 
systemu edukacji, wskazywała wspomniana odezwa na odwrocie okładki65.

W 1959 roku odbyła się V Rada Stowarzyszenia. Nie zmieniła składu Komisji 
Oświatowej: na kolejną kadencję przewodniczącym pozostał Stanisław Kempf-So-
korski, a jego zastępcami – Stefan Kaczmarek, Gracjan Król oraz Czesław Majewski.

Podsumowując ten najtrudniejszy okres działalności Komisji, należy wspomnieć, 
że wykazała się wieloma inicjatywami mającymi służyć rozbudowie polskiego szkol-
nictwa w RFN. Swoim zasięgiem obejmowała blisko 1400 dzieci, 37 nauczycieli oraz 
32 punkty przedmiotów ojczystych, dwa przedszkola, jedną szkołę polską oraz trzy 
szkoły niemieckie z nauką polskiego. Uważano, iż działalnością szkolną Komisji ob-
jęto tylko 14% dzieci polskich uchodźców (przyjęto, że ich ogólna liczba wynosiła 
10 000). W sprawozdaniu na V Radę Kempf-Sokorski, podsumowując okres dzia-
łalności Komisji w latach 1957–1959, wskazywał na powolny upadek działalności 
szkolnej wśród dzieci. Z 54 punktów przedmiotów ojczystych w 1959 roku pozo-
stało 32. Nastąpił nieznaczny spadek liczby uczniów, zwiększyła się natomiast licz-
ba nauczycieli66. Za niewątpliwy sukces przewodniczący uznał utrzymanie punk-
tów przedmiotów ojczystych, które mimo zmniejszonej liczby uczęszczających były 
chlubą Komisji.

Na uwagę zasługuje fakt, że w późniejszym okresie Komisja Oświatowa radziła so-
bie finansowo bardzo dobrze. Już bowiem z początkiem lat 60. uzyskała dofinanso-
63 APPEN, Okólnik z dnia 13.09.1960 r. Komisji Oświatowej ZPU, s. 1.
64 APPEN, Okólnik z dnia 29 listopada 1961 r. w sprawie pomocy szkolnych dla nauczycieli, s. 1–2.
65 APPEN, Świadectwo Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych nakładem Komisji Oświatowej Zjed-

noczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, s. 1.
66 APPEN, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświatowej ZPU od 01.01.1957 do 31.03.1959 r., s. 2.

Łukasz Wolak



163

wanie z rządu niemieckiego w Bonn (prawdopodobnie od Ministerstwa do spraw 
Uchodźców) oraz duże wsparcie finansowe od kraju związkowego Północna Nadrenia-
-Westfalia. Do budżetu Komisji w okresie od 1 kwietnia 1959 do 31 grudnia 1964 roku 
trafiło z Bonn 177 229,71 marki, z Północnej Nadrenii-Westfalii 121 392,34, a także 
od firmy Thyssen-Krupp 10 00067.

Lata 60. przyniosły wiele pozytywnych zmian w działalności ZPU i Komisji Oświa-
towej. Działaczom i organizacjom wspierającym inicjatywę szkolnictwa polskiego 
w Niemczech udało się wiele osiągnąć. Nie uchroniło to jednak stowarzyszenia 
przed wewnętrznymi sporami i rozłamem, który przyszedł w 1969 roku.

anekS
REGULAMIN68

Komitetu dla spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarządzie Głównym Zjedno-
czenia Polskich Uchodźców w Niemczech

I. Nazwa
§ 1. Komitet nosi nazwę: „Komitet dla spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarzą-

dzie Głównym Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech”.
W dalszym ciągu tego regulaminu nazywany on jest w skrócie „Komitet”, a Zjed-

noczenie Polskich Uchodźców nazywane jest w skrócie „Zjednoczenie”.

II. Podstawa działania i cele Komitetu.
§ 2. Podstawa działania Komitetu jest § 14 Statutu Zjednoczenia.
§ 3. Celem Komitetu jest zapewnienie młodzieży wychowania religijnego i narodo-

wego, oraz nauki w języku ojczystym.

III. Zadania Komitetu.
§ 4. Do zadań Komitetu należy:

a) Ustalanie polityki szkolnej.
b) Decydowanie o otwieraniu i likwidacji zakładów szkolnych: opieka nad organiza-

cjami młodzieżowymi; pomoc w kształceniu pozaszkolnym; pomoc w kształ-
ceniu zawodowym.

c) Prowadzenie spraw finansowych szkolnictwa.
d) Współpraca z Kuratorem Szkolnym w zakresie natury fachowej, jak: układanie 

programów nauczania, dobór podręczników, powoływanie i zwalnianie perso-
nelu nauczycielskiego, inspekcje nauczania, itp.

67 Zob. APPEN, Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ZPU z przeprowadzonych czyn-
ności w dniach 21 i 22 stycznia 1965 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZPU, s. 2–3; APPEN, Zesta-
wienie za okres sprawozdawczy od 01.04.1959 do 31.12.1964 r., s. 1.

68 Oryginał dokumentu się w Pracowni Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r., stan za-
chowania dobry, materiał powielony na karcie A4, z licznymi naddarciami. 
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e) Zbieranie funduszów na cele szkolnictwa.
f) Uchwalania budżetów szkolnictwa.
g) Kontrola wykonania budżetu.

Zadania swe wykonuje Komitet w oparciu o decyzję Ministra dla spraw Oby-
wateli Polskich na Obczyźnie z dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie rozdziału kom-
petencji między Komitetem a władzami szkolnymi.

IV. Skład i organizacja Komitetu.
§ 5. W skład Komitetu wchodzą:

a) Wikariusz Generalny Rzym.-Kat. dla Polaków w Niemczech, lub jego przed-
stawiciel.

b) Główny Oficer Łącznikowy Polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Ame-
rykańskiej w Niemczech, lub jego przedstawiciel.

c) Kurator Szkolny w Niemczech Zachodnich.
d) Zastępca Kuratora Szkolnego.
e) Czterej przedstawiciele nauczycielstwa, po jednym z każdego okręgu Zjedno-

czenia, wyznaczeni przez Kuratora Szkolnego.
f) Czterej przedstawiciele Rady Zjednoczenia, wybrani przez doroczne zebranie 

Rady.
g) Przedstawiciel Zarządu Głównego Zjednoczenia.

§ 6. Komitet wybiera z pośród swego grona:
a) Przewodniczącego.
b) Zastępcę Przewodniczącego i
c) Skarbnika i Sekretarza w jednej osobie, którzy wraz z przedstawicielem Zarzą-

du Głównego Zjednoczenia stanowią Prezydium Komitetu.

V. Tok pracy Komitetu.
§ 7. Zebrania Komitetu zwołuje Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jak raz 

do roku; ponadto na zadanie co najmniej jednej trzeciej członków Komitetu i to 
zebranie winno zwołać Prezydium w terminie najpóźniej 7 dni i odbyć się ono 
musi najpóźniej w ciągu 14 dni.

§ 8. Do obowiązków Prezydium należy:
a) Przedstawianie Komitetowi preliminarzy budżetowych, opracowanych przez Ku-

ratora.
b) Bieżąca gospodarka finansowa Komitetu.
c) Prowadzenie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości Komitetu.

§ 9. W wypadkach nagłych Prezydium może w sprawach wymienionych w § 4.b) wy-
dawać decyzję, a w sprawach powoływania i zwalniania personelu nauczyciel-
skiego udzielać opinii i zgłaszać postulaty.

Te decyzje, opinie i postulaty Prezydium podlegają zatwierdzeniu Komitetu.
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§ 10. W zakresie spraw wymienionych w § 4.b) Komitet posiada głos doradczy w sto-
sunku do decyzji Kuratora Szkolnego.

W razie różnicy zdań rozstrzyga Ministerstwo dla spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie.

§ 11. W pracy swej Komitet kieruje się dezyderatami Rady Zjednoczenia, postulata-
mi Zarządu Głównego Zjednoczenia, wysuwanymi bądź to z własnej inicjatywy, 
bądź to w wykonaniu uchwał i dezyderatów Rady Zjednoczenia.

W wypadku różnicy zdań między Komitetem a Zarządem Głównym Zjedno-
czenia decyzja należy do Rady Zjednoczenia.

§ 12. W miarę potrzeby Komitet może powoływać Komisję dla celów specjalnych.

VI. Kontrola.
§ 13. Komitet podlega kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia według po-

stanowień Statutu Zjednoczenia.
Regulamin ten uchwaliła Rada Zjednoczenia na swym posiedzeniu w dniu 14 listo-

pada 1954 r.
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Łukasz Wolak

tHe educatiOn Of pOleS 
in tHe federal republic Of gerMany 

under tHe auSpiceS Of tHe uniOn 
Of pOliSH refugeeS in tHe yearS 1951–1959

Summary

Education was one of the most important activities of the Zjednoczenie Polskich Uchodź-
ców w Niemczech (Union of Polish Refugees in Germany, ZPU). Polish education was 

thought to be in a state of collapse following years of neglect. The main goal of the ZPU was 
to uphold both the mother tongue and Polish culture. Educational activity tied in perfectly 
with § 2 point b of the ZPU Statute, in which one of the posited aims of the organisation was 
the fulfilment of national and cultural needs. Many vocational course certificates, matric-
ulation certificates and school reports of those who decided to attend educational courses 
have survived in the archives.
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The administrative division of education was the same as that of the ZPU districts. School 
districts were headed by school managers. Only the Southern District Committee did not 
have a manager, so it was managed by Fr. Józef Omasta. A soon as the Committee was estab-
lished, Polish language courses were organised and set up in Cologne, Witten, Dortmund-
Eving, Dortmund-Holte, Essen, Munich, Tutlingen and Mannheim. The Committee also 
prepared courses for other towns inhabited by Poles: Kassel, Frankfurt, Darmstadt, Meider-
ich, Wuppertal, Bielefeld and Meppen. The language courses were very popular, and were 
attended not only by children, youth and adults, but also by the Poles’ partners – by Ger-
mans. The Committee’s task was to organise its own work, and the courses it was running, 
to act as a substitute for the Polish education system.

The Committee, along with ZPU, applied to the Kulturministerium for support of the ini-
tiative of creating a Polish grammar school and kindergarten. It is unknown whether this 
proposal has been implemented, due to the lack of archival materials attesting to the suc-
cess of this initiative.

Keywords: displaced persons, Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech (Union 
of Polish Refugees), Komitet dla Spraw Szkolnych i Oświatowych (Committee 
for Schooling and Educational Affairs), Zjednoczenie Polskie (Union of Poles), 
Szkoły Przedmiotów Ojczystych (Polish Saturday Schools)
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jerzy kowalewski
Narodowy Uniwersytet im . Iwana franki we Lwowie

glObaliZacja naucZania 
jęZyka pOlSkiegO 

a perSpektyWy edukacji 
pOlOniStycZnej na ukrainie

1. tendencje glObaliZacyjne 
glOttOdydaktyki pOlOniStycZnej

Solidny fundament stworzyło oparcie metodyki nauczania języka polskiego jako 
obcego (jpjo) na bazie językoznawstwa stosowanego. W 1972 roku w Uniwersy-

tecie Warszawskim utworzono Instytut Lingwistyki Stosowanej, w 1980 w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim powstał Zakład Językoznawstwa Stosowanego do Nauczania 
Języka Polskiego jako Obcego.

Glottodydaktyka polonistyczna na drogę integracji z glottodydaktykami euro-
pejskimi weszła w latach 80. XX wieku, latach „złotych” dla języka i kultury polskiej 
na Zachodzie, co wiąże się z wyborem papieża Polaka, „Solidarnością”, Nagrodą Nobla 
dla Czesława Miłosza i Lecha Wałęsy. W ciągu ostatniego 30-lecia wydarzyło się tak 
wiele, że bardzo trudno jest wypunktować te wydarzenia, które najbardziej przyczyni-
ły się do otwarcia glottodydaktyki polonistycznej na świat i w efekcie spowodowa-
ły jej globalizację. Na pewno trzeba mówić o jakości kształtującej się nowej gałęzi 
nauki w Polsce, która to jakość swe źródło miała w przyjęciu światowych osiągnięć 
dydaktyki języków obcych i przenoszeniu ich na własny grunt.
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Lata 90. przyniosły otwarcie się (zasadniczo zamkniętej dotąd z przyczyn ide-
ologicznych) Polonii zachodniej na ośrodki nauczania jpjo w Polsce, co owocuje 
do dziś konferencjami, warsztatami i współpracą międzyszkolną, międzyuniwersy-
tecką, opieką metodyczną nad poszczególnymi ośrodkami na Zachodzie itp. Rów-
nocześnie rozpoczęło się masowe nauczanie języka polskiego (też już, niestety, jako 
obcego) w krajach byłego ZSRR, przede wszystkim tysięcy dzieci i młodzieży. Poja-
wiła się nowa grupa studentów w Polsce – „ze Wschodu”.

Nie sposób wyobrazić sobie globalnego charakteru glottodydaktyki polonistycz-
nej bez Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej 
i Języka Polskiego jako Obcego. Kolejne konferencje organizowane przez „Bristol” 
owocują tomami pokonferencyjnymi, jak też konsolidacją środowiska naukowego. 
Od 2000 roku Polska, reprezentowana przez UJ, należy do Stowarzyszenia ALTE.

W polskich uniwersyteckich ośrodkach nauczania jpjo bezdyskusyjnie przyjęto 
propozycje Rady Europy co do kierunku kształcenia językowego zawarte w Common 
European Framework of Reference for Languages. Learning, teaching, assessment – w pu-
blikacjach i referatach pracowników naukowych z tych ośrodków nie odnotowałem 
żadnego głosu polemiki z zawartymi w dokumencie sugestiami.

2004 rok to uruchomienie egzaminów certyfikowanych z jpjo – efekt kilkulet-
nich prac grupy roboczej przygotowującej egzaminy według standardów światowych. 
To wydarzenie można uznać za przełom w nauczaniu jpjo ze względu na:
 ■ standaryzację nauczania;
 ■ zaistnienie (poprzez standardy egzaminacyjne) „punktu dojścia” w nauczaniu języ-
ka, który jest niekwestionowaną podstawą układania lokalnych programów naucza-
nia i testów;

 ■ porównywalność z kształceniem innych języków europejskich;
 ■ współpracę pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w Kraju i z wieloma ośrodkami 
na świecie.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczny wzrost w ramach pro- 
gramu Socrates liczby studentów z Europy, którzy w naturalny sposób oczekiwali zna-
nego sobie kształcenia językowego, więc poniekąd wymusili powstanie nowocze-
snej metodyki i podręczników. Realizowano kolejne projekty unijne, m.in. w zakre-
sie porównywalnego nauczania i testowania znajomości języków, np. tzw. języków 
rzadziej używanych. W zakresie edukacji szkolnej do stworzenia zintegrowanej ro-
dziny szkół uczących polszczyzny przyczynił się serwis Polska Szkoła1 (baza da-
nych szkół), a następnie dokument MEN Podstawa programowa dla uczniów pol-
skich uczących się za granicą2. Globalna w założeniach Podstawa… staje się punktem 

1 Polska Szkoła, strona internetowa: Polska-szkola.pl.
2 Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą, MEN, Warszawa, 2010.
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wyjścia tworzenia lokalnych programów nauczania oraz testowania umiejętności ję-
zykowych i wiedzy kulturowej. Konkretną realizacją koncepcji światowej rodziny 
szkół jest serwis Włącz Polskę!3, oferujący dzieciom i młodzieży na całym świecie 
materiały do nauczania języka polskiego i polskiej kultury. Warto też wspomnieć 
o organizowaniu konkursów o globalnym zasięgu: Być Polakiem (od 2011 roku), 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (od 2012 charakter globalny za sprawą te-
stów umieszczonych w Internecie) i wydaniu propozycji programowej Programy 
nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C24.

2. ucZący Się jpjO Z ukrainy a rOZWijająca Się 
glOttOdydaktyka pOlOniStycZna W pOlSce

Po 1989 roku Polacy mieszkający na Ukrainie, podobnie jak w innych państwach 
byłego ZSRR, stali się najliczniejszą grupą uczących się języka polskiego poza gra-

nicami Polski. Podobnie stanowili coraz liczniejszą grupę uczestników wszelkiego 
rodzaju kursów (np. wakacyjnych) w Polsce. Do 1989 roku z polskiej oferty glottody-
daktycznej korzystali praktycznie tylko nauczyciele szkół polskich z Litwy i Lwowa, 
uczestnicząc w wakacyjnych kursach organizowanych przez warszawskie Polo-
nicum.

Po 1989 roku przybywający do Polski dorośli uczestnicy szkoleń byli włączani 
do grup różnojęzykowych na podstawie testów kwalifikacyjnych. Często brakowało 
dla nich skali (w niektórych obszarach wiedzy i umiejętności językowych testy były 
za łatwe) lub odpowiednio zaawansowanej grupy. Lektorzy, od lat pracujący ze studen-
tami z Zachodu, często nie byli przygotowani do pracy z przybyszami ze Wschodu 
i kopiowali wypracowane przez lata metody pracy, które nie zawsze odpowiadały po-
trzebom nowych słuchaczy i nie były zgodne z ich profilem socjokulturowym. Nie-
które zaś szkoły letnie dla nauczycieli zza wschodniej granicy programowo mijały 
się z ich oczekiwaniami, oferując np. rozważania o twórczości Adama Mickiewicza.

Trzeba jednak zauważyć z drugiej strony, że po powstaniu Polonijnego Centrum 
Nauczycielskiego (PCN) w Lublinie pojawiła się adekwatna oferta5. Również lekto-
rzy wyjeżdżający do pracy w ośrodkach uniwersyteckich na Wschodzie byli raczej 
dobrze przygotowani do swej roli lektora jpjo za sprawą kursów przygotowawczych 
(prowadzonych najpierw przez Polonicum, potem przez Stowarzyszenie „Bristol”), 
często uczyli w ośrodkach uniwersyteckich w Polsce, wydawano także wówczas po-
radniki metodyczne dla lektorów. Na miejscu też nie było niespodzianek: języka 
polskiego uczyły się tam osoby dorosłe, raczej niepolskiego pochodzenia, nieznają-

3 Włącz Polskę, strona internetowa: Wlaczpolske.pl.
4 Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, red. I. Janowska i in., Kraków, 2011.
5 Dziś w strukturach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie.
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ce języka w ogóle – można było zatem kopiować metody z Polski, używać podręcz-
ników wydawanych w Kraju (np. przez Universitas).

Choć nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego poza Polską nie było w 1989 
roku zjawiskiem nowym – na Zachodzie działały przynajmniej od pół wieku spo-
łeczne szkoły sobotnie – uniwersyteckie ośrodki glottodydaktyki polonistycznej 
nie zajmowały się tym tematem z racji nieobecności tych dzieci w polskiej rzeczy-
wistości glottodydaktycznej i „zamknięcia” ośrodków zachodnich na pomoc z ko-
munistycznego PRL.

Zmiany polityczne lat 90. spowodowały zniknięcie barier i początek współpracy 
polskich ośrodków uniwersyteckich ze szkołami na Zachodzie, np. UJ z placówka-
mi w USA. Jednak te w zasadzie sporadyczne kontakty nie zaowocowały aż do ostat-
nich lat XXI wieku ani koncepcjami metodycznymi, ani podręcznikami, ani pro-
gramami nauczania. Toteż ich wpływ na masowe nauczanie dzieci i młodzieży 
na Wschodzie po 1989 roku w strukturach powstających masowo szkół społecznych 
był praktycznie żaden, zwłaszcza że jadący tam nauczyciele (delegowani przez Zespół 
ds. Polonii przy MEN: najpierw w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycie-
li, obecnie w ORPEG) – poza wyjątkami – nie wywodzili się ze środowiska glotto-
dydaktycznego, rzadko mieli w ogóle kontakt z glottodydaktyką – po prostu były 
to najczęściej nauczycielki języka polskiego jadące z pasją i wizją nauczania małych 
Polaków tego, czego przez całe swe zawodowe życie uczyły w polskich podstawów-
kach i liceach. Tam napotykały trudności: dzieci nie znały polskiego, często były 
odmienne kulturowo, a podręczniki z polskich szkół tylko w bardzo małej części 
nadawały się do wykorzystania z racji bariery językowej. Nieco lepiej sprawdzały się 
polskie elementarze i – później – podręczniki do nauczania zintegrowanego dla naj-
młodszych (z grupy nauczania początkowego). Rzadko jednak takie grupy były 
na Ukrainie, toteż stosowano elementarze, ucząc starsze dzieci, co często budziło ich 
frustrację.

Obecnie jest już znacznie lepiej. Nauczyciele wyjeżdżający z Polski na Wschód 
są przygotowani do pracy lektorskiej także z dziećmi dzięki organizowanym przez 
ORPEG odpowiednim szkoleniom przed wyjazdami, jest coraz więcej dobrze przy-
gotowanych nauczycieli miejscowych, którzy ukończyli studia lub szkolenia w Pol-
sce, a dokształcają się na miejscu. Niepotrzebną barierą są za to przepisy prawne, któ-
re uniemożliwiają wyjazd absolwentom studiów magisterskich i podyplomowych 
o specjalności glottodydaktyki polonistycznej (a takie studia są prowadzone obec-
nie w kilku ośrodkach w Polsce), o ile nie pracowali wcześniej przynajmniej rok w… 
polskiej szkole w Polsce i nie zdobyli tzw. oceny pracy.

Ostatnie zmiany regulaminu kierowania nauczycieli tylko pogorszyły sytuację 
– o ile wcześniej wymagana ocena pracy nie mogła być starsza niż pięć lat, o tyle 
obecnie nie ma tego wymogu, co powoduje, że emeryci mogą pracować na Wscho-
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dzie praktycznie dożywotnio, a dostęp do pracy np. na Ukrainie dla młodego poko-
lenia glottodydaktyków jest jeszcze trudniejszy – placówki są blokowane przez wie- 
le lat. Niestety, należy skonstatować, że obecni kontynuatorzy Zespołu ds. Polonii 
w ORPEG nie mają żadnej wizji ani koncepcji, kogo i dokąd kierować, i widać wy-
raźny regres w stosunku do działań z czasów CODN. Działania ORPEG nie wpisują 
się w całościowe działania rządu polskiego – ani w projekty finansowane ze środ-
ków MSZ, ani w certyfikację znajomości jpjo, ani w potrzebę tworzenia małych 
centrów metodycznych.

Wydano jak dotąd kilka dobrych poradników metodycznych, np. ogólny ABC meto-
dyki nauczania języka polskiego jako obcego6 oraz specjalnie przygotowane dla Wscho-
du Co warto wiedzieć7 i Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie8. 
Przygotowywany jest kolejny w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Lwowskie-
go. Istnieje bogata oferta pomocy dydaktycznych on-line na stronie internetowej 
PCN, w serwisach Polska Szkoła, Włącz Polskę!, Edukator9. Sporządzono nowo-
czesne, łączące miejscową specyfikę z globalnymi treściami nauczania10 programy 
nauczania, opracowane wspólnie na miejscu przez specjalistów z Polski i miejsco-
wych nauczycieli. Zostały wydane nowoczesne podręczniki dla dzieci (komunika-
cyjny: Polski coraz bliżej11) i młodzieży (komunikacyjny: Co nas łączy12; komunika-
cyjny, międzykulturowy: Jestem stąd13 i Na pograniczach kultur14); w opracowaniu 
są kolejne publikacje oparte na wspomnianych programach nauczania.

Od 2014 roku na Ukrainie realizowany jest projekt Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych „Biało-Czerwone ABC”, który ma wprowadzić ukraińską glottodydak-
tykę polonistyczną na globalne tory, przeznaczono środki (MSZ), by stymulować 
wybór przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, wzbudzać moty-
wację doskonalenia zawodowego, organizować integrujące środowiska szkolne 
konkursy.

W 2015 roku jest w trakcie znacznie mniejszy, lecz bardzo istotny projekt to-
warzyszący tym działaniom – „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia po-
lonijnego na Ukrainie”, który ma za zadanie skonsolidować polonistyki ukraiń- 
skie, skoordynować ich badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej polskości 

6 A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków, 2005.
7 A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka 

polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa, 2010.
8 J. Kowalewski, Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka 

polskiego, Kraków, 2013.
9 Edukator, strona internetowa: Znpu.com.ua.
10 Podstawa programowa dla uczniów…
11 L. Biłeńka-Swystowycz, J. Kowalewski, M. Jarmoluk, Polski coraz bliżej, Czerniowce, 2013.
12 M. Kowalewska, J. Kowalewski, Co nas łączy, Kraków, 2008.
13 A. Krawczuk, J. Kowalewski, Jestem stąd, Lwów, 2013.
14 J. Kowalewski, Na pograniczach kultur, Lwów, 2015.
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na Ukrainie oraz skierować w większym stopniu kształcenie przyszłych polonistów 
ku dydaktyce szkolnej tak, by język polski był nauczany na Ukrainie w sposób no-
woczesny, efektywny i nie gorzej niż inne języki obce.

3. adekWatnOść Oferty dO Specyfiki i pOtrZeb 
edukacji pOlOniStycZnej na ukrainie

Wydawać się zatem może, że właściwie nie ma już niczego do zrobienia – sko-
ro dziesiątki tysięcy Ukraińców codziennie zgłębiają tajemnice polskiej mowy: 

od przedszkola po polonistykę. Przenikają się: lokalny biznes edukacyjny (kursy, szkoły 
językowe, korepetycje), działania pomocowe rządu RP (dofinansowanie szkół so-
botnich, szkół polskich), działania rządu Ukrainy (wspieranie nauczania w ukra-
ińskich szkołach języka polskiego jako obcego). Nakłada się na to działalność kul-
turalna licznych polskich towarzystw i organizacji, wsparcie wybranych działań 
przez konsulaty. Ukraina jest polem eksploracji najróżniejszych polskich fundacji, 
a także uczelni wyższych, bez skrupułów walczących o studentów ściąganych do Polski, 
jak też realizujących najróżniejsze projekty, sprowadzające się najczęściej do badań 
ankietowych.

Można odczuć wręcz pewien przesyt oferty, zwłaszcza że nie jest ona spójna. Przy-
kładem egzamin certyfikowany z jpjo, którego właściwie nikt w Polsce nie wymaga 
– ani do pracy, ani do studiów. Obok niego funkcjonują na Ukrainie inne państwo-
we egzaminy, też językowe, np. kwalifikujące do studiów w Polsce ze stypendium 
MEN, konsulaty na własną rękę prowadzą rozmowy sprawdzające stopień znajo-
mości języka w celu stwierdzenia… przynależności do narodu polskiego (by wydać 
– lub nie – na 10 lat Kartę Polaka). W Polsce funkcjonują oddzielne egzaminy za-
wodowe, które trzeba zdać, by nostryfikować dyplom, np. lekarza.

Obecny boom na język polski sprawia, że nad całością nie sposób zapanować – ani 
w sposób organizacyjny, ani z jakąś formą doradztwa metodycznego. Przeprowa-
dzona w ramach wspomnianego wyżej projektu „Biało-Czerwone ABC” analiza ja-
kości nauczania w szkołach społecznych, które weszły do tego programu, pokazuje, 
że najliczniej reprezentowany jest następujący profil uczącego się: młody człowiek 
w wieku 16 lat, częściej dziewczyna, zmotywowany chęcią studiów w Polsce, pla-
nujący roczne spotkanie z językiem polskim w wymiarze 140 godzin zajęć. Nie ma 
polskiego pochodzenia, nie ma określonych oczekiwań co do kursu – wszak wie, 
że wiele się przez rok nie nauczy, z drugiej strony, ma też świadomość, że nikt nie 
będzie od niego/niej wymagał znajomości języka polskiego. Chodzi raczej o na tyle 
powierzchowny kontakt, by móc funkcjonować w Polsce w przypadku ewentual-
nych studiów. Ponadto uczy się w złych warunkach lokalowych, w dużej grupie 
(20–30 i więcej osób!), za zajęcia płaci średnio 10-krotnie mniej niż za kursy in-
nych języków. Korzysta ze skserowanego podręcznika, prawie w 90% z Hurra!!! 
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Po polsku 115. Będzie to w większości przypadków jego/jej ostatni kontakt z pod-
ręcznikiem do jpjo.

Taki profil kursanta spotyka się z przeciętnym profilem nauczyciela: młoda kobie-
ta, polonistka (różne formy polonistyki, też kursy specjalistyczne w Polsce), pracująca 
w szkole sobotniej dodatkowo, ucząca metodą komunikacyjną. Nie jest otwarta 
na zmiany podręcznika. Nie korzysta z programów nauczania, rzadko stosuje na lek-
cjach multimedia, raczej nie wprowadza na lekcjach językowych treści kulturowych.

Mimo obustronnego nastawienia na komunikacyjny charakter zajęć – jak poka-
zały badania – zdecydowana większość uczących się pierwszy rok po ośmiu godzi-
nach zajęć ma poważne problemy z podpisaniem się, przedstawieniem, podaniem 
kilku informacji o sobie, swojej rodzinie itp. Można mieć zatem poważne obawy 
o jakość kształcenia. Ale – słusznie ktoś zapyta – kto ma prawo ingerować w zastany 
układ, skoro wszystkim odpowiada? Załóżmy jednak na chwilę, że istnieje tzw. in-
teres narodowy, że władze RP mają jakąś wizję kształcenia polonistycznego obco-
krajowców w Polsce i przede wszystkim za granicą w duchu promocji kultury pol-
skiej. Wówczas naturalne wydaje się opracowanie strategii działania, by wejść w jakiś 
sposób w taką edukację, np. poprzez dotowany podręcznik czy wsparcie finansowe 
nauczycieli (dzieje się tak częściowo dzięki programowi „Biało-Czerwone ABC”). 
Wtedy uzyskamy większą efektywność kształcenia językowego, więc pośrednio lep-
szych przyszłych studentów, a w rezultacie – lepszych językowo przyszłych emi-
grantów, obywateli Polski. Dużo ważniejsze jednak wydają się zyski kulturowe: 
odpowiednio przygotowane podręczniki mogłyby promować polską kulturę, po-
magać potomkom Polaków na Kresach odnajdywać własną tożsamość narodową, 
a w Ukraińcach wzbudzać sympatię do Polski, Polaków i polskiej kultury.

Kształcenie dorosłych (od 15. roku życia) zdominowało w ostatnich latach na-
uczenie polonistyczne na Ukrainie – włączyć tu należy też liczne lektoraty na ukra-
ińskich uczelniach wyższych. Do zagospodarowania są też jednak i inne płaszczy-
zny edukacji polonistycznej. Drugą co do liczebności grupą uczących się jpjo są 
dzieci od lat 11/12 do 14/15. Uczą się jpjo w ukraińskich szkołach jako drugiego 
języka obcego. Liczba takich szkół, liczba klas w poszczególnych placówkach, zapew-
nienie ciągłości nauki są – najczęściej – poza sferą oddziaływań Polski (zaczęło się 
to zmieniać dzięki modyfikacji programu „Biało-Czerwone ABC” od sierpnia 2015 ro- 
ku). Uczniowie i nauczyciele korzystają z podręczników wydanych na Ukrainie i za-
twierdzonych przez ukraińskie ministerstwo oświaty. Stąd możliwości wpływu na prze-
bieg edukacji są niewielkie, ale możliwe poprzez wspólne z autorami ukraińskimi 
tworzenie wspomnianych książek, stymulację zakładania przy placówkach uczą-
cych jpjo szkół społecznych i wówczas pomoc metodyczna, organizacyjna dla całej 
szkoły. Wydaje się to szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie istnieje 

15 M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Kraków, 2004.
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tylko jedna lub kilka szkół, gdzie z natury najczęściej współpraca między ukraiń-
skimi władzami samorządowymi i szkolnymi a towarzystwami polskimi układa się 
poprawnie, a całość jest do objęcia. Z polskiej oferty mogą korzystać też nauczycie-
le – często ci sami, którzy uczą w miejscowych szkołach sobotnich.

Dużą niezależnością cieszą się z kolei szkoły sobotnie, które oprócz wspomnia-
nych wyżej kursów komercyjnych prowadzą też tradycyjne i typowe dla nich lekcje 
języka polskiego dla dzieci, z których przynajmniej część ma jakieś bodaj mgliste 
polskie pochodzenie. To właśnie tego typu placówki, szczególnie w małych miej-
scowościach, powinny liczyć na konstruktywne wsparcie z Polski, by stworzyć dzie-
ciom godne warunki nauki – to właśnie na tej płaszczyźnie może realizować się 
wspomniana wyżej wizja wsparcia oświaty polskiej za granicą. Dla takich grup ist-
nieje bogata oferta podręczników, by wspomnieć tylko Lubię polski!16 i Bawimy się 
w polski17 czy ostatnia propozycja: Polski krok po kroku. Junior18. Za pomocą odpo-
wiedniej polityki państwa, np. poprzez wsparcie sensownych projektów, można z ofertą 
dotrzeć – a jeśli będzie atrakcyjna, na pewno zostanie przyjęta.

Tabela 1. Oferta glottodydaktyki polonistycznej 
i jej odbiór na Ukrainie (stan na sierpień 2015 roku)

Egzaminy certyfikowane 
z języka polskiego 

jako obcego

Z egzaminu korzysta najwięcej obywateli Ukrainy (trzykrot- 
nie więcej niż zajmujący drugą pozycję w rankingu Amery- 
kanie). Na Ukrainie egzaminy odbywają się w Dniepro- 
pietrowsku, Lwowie, Łucku, Kijowie, Żytomierzu. Oferta 
w pełni przyjęta. Duże nadzieje związane są ze zmianą 
systemu certyfikacji: planowanym powstaniem ośrodków 
egzaminacyjnych na Ukrainie (przy polonistykach) i moż-
liwość testowania dzieci i młodzieży (egzaminy Junior). 
Nadzieje dotyczą też obniżenia ceny egzaminu.

Programy nauczania, 
w tym Podstawa progra-

mowa dla uczniów…, 
Programy nauczania 

jpjo od A do C

Nieobecne w praktyce szkolnej. Również zbudowane na ba- 
zie tych dokumentów programy nauczania dla konkret-
nych klas. Programem jest podręcznik.

Podręczniki drukowane 
w Polsce

Przede wszystkim kserowane Hurra!!! Po polsku 1. W róż-
nych szkołach znajdują się też komplety podręczników 
dla dorosłych z serii Universitas i starsze wydania róż- 
nych innych serii. Nieobecne są najnowsze podręczniki 
dla dzieci: Lubię polski!, Bawimy się w polski, Moje litery. 
Piszę na A. Umiarkowanym zainteresowaniem cieszy się 
podręcznik Co nas łączy ze względu na niewielką liczbę 
grup zaawansowanych.

16 A. Rabiej, Lubię polski!, Kraków, 2009.
17 A. Achtelik, B. Niesporek-Szamburska, Bawimy się w polski 1, Katowice, 2008.
18 I. Stempek, P. Kuc, M. Grudzień, Polski krok po kroku. Junior 1, Kraków, 2015.
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Naukowe, teoretyczne 
osiągnięcia polskiej 

i zagranicznej glottody-
daktyki polonistycznej

Obecne jedynie na uniwersytetach (polonistykach). Jednak 
i tu nie są przedmiotem zainteresowania. Polonistyki ukra-
ińskie nie są nastawione na kształcenie nauczycieli jpjo, 
a zajęcia z metodyki są traktowane po macoszemu.

Podręczniki 
drukowane na Ukrainie 

we współautorstwie 
glottodydaktyków 

z Polski

Zainteresowaniem cieszą się książki rekomendowane 
przez ukraińskie ministerstwo oświaty: Język polski 5 
i Język polski 6. Znacznie mniej popularne są wydawnictwa 
niezależne, np. Jestem stąd, Polski coraz bliżej, Na pograni-
czach kultur.

Oferta wakacyjnych 
szkół letnich i kursów 

komercyjnych

Ze względu na cenę – sporadyczne przypadki kursantów 
z Ukrainy.

Oferta bezpłatnych 
kursów wakacyjnych

Zainteresowanie ogromne. Niestety, niektóre z nich są 
przypadkowe, tzn. ich realizację w ramach konkursów 
powierzono instytucjom rządowym, które nie mają ani 
doświadczenia, ani koncepcji takich szkoleń. Są przypad-
kowe w sensie programowym, kadrowym (niezwiązani 
ze Wschodem lektorzy), kwalifikacji uczestników, układu 
grup, nie pozostawiają trwałych efektów, np. w formie cer-
tyfikatu państwowego znajomości jpjo i nie uwzględniają 
potrzeb uczących się.

Serwis Polska Szkoła Obecnie (sierpień 2015 roku) w serwisie zarejestrowanych 
jest 78 szkół (o różnym statusie, najczęściej szkoły społecz-
ne – sobotnie). Korzystanie z materiałów tam zgromadzo-
nych – praktycznie żadne. Rejestracja jest wymagana np. 
przy zamawianiu książek z ORPEG lub przy chęci udziału 
w różnych projektach, stąd znaczna liczba rejestracji.

Serwis Włącz Polskę! Na Ukrainie jedynie w kilku szkołach korzystano z tego 
serwisu. W jednej ze szkół na wschodniej Ukrainie wydru-
kowano nawet część materiałów w formie podręcznika. 
Materiały tam zgromadzone nie mają w zdecydowanej 
większości charakteru glottodydaktycznego.

Inne oferty 
multimedialne

Sporadycznie, choć coraz częściej korzysta się z pakietów Pol- 
ski krok po kroku. Popularne stają się tablice multimedialne.

Konkursy 
o charakterze 

globalnym

Zainteresowanie jest znikome, choć rośnie – rokrocznie 
kilkanaście–kilkadziesiąt osób (w 2015 roku: 42 osoby) 
bierze udział w konkursie Być Polakiem. Więcej uczest-
niczy w konkursach wewnętrznych (np. Kresy, Olimpiada 
Literatury i Języka Polskiego), które mają finał w Polsce.

Źródło: oprac. Jerzy Kowalewski

Należy więc stwierdzić, że ukraińskie nauczanie polszczyzny – poza egzaminami 
certyfikowanymi – żyje własnym życiem, niewiele jest nitek łączących je z global-
ną siecią glottodydaktyki polonistycznej. Wciąż wydawane są własne podręczniki 
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i nawet poradniki metodyczne, które mają niewiele z glottodydaktyką wspólnego. 
Część z nich jest – niestety – finansowana przez polskiego podatnika za pośrednic-
twem różnych fundacji. Być może przyczyną jest ów boom na język polski, który 
w naturalny sposób nie zachęca do innowacyjnych działań. Może jednak także ofer-
ta ma charakter zbyt globalny – niedostosowany do lokalnej specyfiki. Być może 
warto zastanowić się nad kilkoma postulatami, których realizacja pozwoli na lepsze 
wykorzystanie tego zainteresowania językiem polskim:
 ■ Należy współpracować – na zasadzie partnerstwa – z podmiotami reprezentują-
cymi środowiska polskie na Ukrainie w celu utrzymania jak najdłużej niezależnej 
oświaty polskiej na Ukrainie.

 ■ Pomoc materialna powinna iść dwutorowo: jako wsparcie środowisk polskich 
na Ukrainie oraz jako promocja kultury polskiej – szczególnie tam, gdzie naucza-
nie polskiego jest masowe, np. w dużych miastach.

 ■ Jako zupełnie priorytetowe powinno być uznane zadanie finansowego wsparcia 
nauczycieli polonijnych oraz ich zamocowania (także) w polskim systemie edu-
kacyjnym, np. możliwość polskiego awansu zawodowego.

 ■ Warto rozważyć potrzebę powołania centrów kultury polskiej na wzór British 
Council, Goethe-Institut, Instytutu Cervantesa, Instytutu Austriackiego itp. In-
stytucje te łączyłyby w sobie płatną ofertę edukacyjną na najwyższym pozio-
mie, biblioteki, centra wizowe oraz pełniłyby funkcję ośrodków metodycznych, 
w których nauczyciele języka polskiego mogliby bezpłatnie korzystać z pomo-
cy dydaktycznych, konsultacji metodycznych, biblioteki; w nich odbywałyby się 
kursy doskonalące, działałaby polska księgarnia, kawiarnia, dystrybucja polskiej 
prasy.

 ■ Należałoby wrócić do niezrealizowanej koncepcji MEN (zawartej w Programie 
Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej)19 doradcy metodycz-
nego przy konsulatach (z braku wspomnianych wyżej centrów kultury polskiej).

 ■ Należy też dążyć do dalszej integracji środowisk uniwersyteckich i szkolnych 
m.in. poprzez wspólne uznawanie swoich osiągnięć, np. uniwersyteckie dysku- 
sje nad obecnością kultury w nauczaniu jpjo i kanonem kultury polskiej powinny 
uwzględniać Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą20. 
Z kolei autorzy podręczników i programów nauczania powinni brać pod uwagę 
wnioski z toczących się dyskusji akademickich, propozycje teoretyczne w zakre-
sie metodyki nauczania, np. metodyki zadaniowej czy metody kulturowej, a ostat-
nio nauczania skorelowanego.

19 Program Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009–2011. Materiał 
do dyskusji, MEN, Warszawa, 2009, strona internetowa: Polska-szkola.pl/file.php/1/moddata/forum/ 
32/25/plan_dzialan_projekt.pdf, dostęp 22 I 2013.

20 Podstawa programowa dla uczniów…
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 ■ Polskie środowiska naukowe za granicą (kryterium mógłby tu być polski paszport 
lub Karta Polaka) powinny mieć możliwość udziału w polskiej rzeczywistości uni-
wersyteckiej poprzez: możliwość składania wniosków do polskich instytucji na rów-
ni z naukowcami pracującymi na polskich uczelniach, np. do Komitetu Badań 
Naukowych, powinni być zrównani w prawach z ich kolegami pracującymi na pol-
skich uczelniach: mieć możliwość zasiadania w ponaduczelnianych radach, komi-
sjach itp., pracy w grupach ekspertów, grupach roboczych. Powinni mieć prawo 
do osiągania stopni naukowych na zasadach ogólnych, w tym habilitacji. Niedo-
puszczalne jest pomijanie dorobku wypracowanego poza Polską, traktowanie go 
a priori jako gorszego.

Można zadać pytanie: co się stanie, jeśli stymulacji nie będzie, a sprawa oświaty 
polskiej na Ukrainie (i szerzej na Wschodzie) zostanie pozostawiona sama sobie? 
Trudno przewidywać, jak długo potrwa koniunktura na język polski. Niezależnie 
od prognoz, warto zastanowić się, czy nie można tej ogromnej szansy wykorzystać 
lepiej.
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glObaliSatiOn Of pOliSH language teacHing 
and tHe OutlOOk fOr pOliSH language teacHing 

in ukraine
Summary

In the first part of the article, the author presents a short history of how the global char-
acter of teaching Polish as a foreign language has been shaped. He presents the most im-

portant decisions and events that impacted on the fact that teaching Polish as a foreign lan-
guage to foreigners in Poland and abroad has become standardised and comparable with 
the teaching of other foreign languages. These significant achievements form a global edu-
cational offer.

In the second part of the article, the author examines the adequacy of the global offer of 
teaching Polish as a foreign language in Ukraine, and concludes that, even though the of-
fer is attractive and adequate, with the exception of certificated exams it fails to reach po-
tential customers.

In the final part of the article the author makes several suggestions on how to reach these 
communities and seize the opportunity that comes with the high popularity of the Polish 
language in Ukraine.

Keywords: global character of teaching Polish as a foreign language, Polish as a foreign lan-
guage in Ukraine
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uWarunkOWania ZeWnętrZne 
realiZacji funkcji etnicZnej 

W SZkOłacH MniejSZOści narOdOWycH 
na litWie dO 2011 rOku. 

prZypadek SZkół pOlSkOjęZycZnycH

WprOWadZenie

Przedmiotem niniejszej pracy jest system oświatowy na Litwie ze szczególnym 
uwzględnieniem tzw. szkół mniejszości narodowych, w tym zwłaszcza polskoję-

zycznych. Przeprowadzone badania miały na celu określenie warunków zewnętrz- 
nych (formalnych) wprowadzonych po przyjęciu nowelizacji litewskiej ustawy o oświa-
cie w 2011 roku, mających wpływ na realizację funkcji etnicznej przez szkoły ogól-
nokształcące, w których naukę pobierają uczniowie należący do mniejszości naro-
dowych, oraz podjęcie próby oceny sytuacji społeczno-politycznej, w której znalazły 
się placówki etniczne w tym kraju.

1. fenOMen SZkOły etnicZnej i jej funkcja etnicZna

1 .1 . Definicja szkoły etnicznej i funkcji etnicznej

„Szkoła etniczna”, zdaniem Doroty Praszałowicz, to taka placówka oświato- 
wa, która poza nauczaniem różnych ról społecznych socjalizuje do dwóch kul-
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tur1. Badaczka zaznacza, iż prowadząc studia nad szkolnictwem etnicznym, definicję 
szkoły etnicznej należy każdorazowo dostosowywać do panujących w danym kra-
ju uwarunkowań. Nadto, taka etniczna placówka poza nauczaniem różnych ról spo-
łecznych socjalizuje do dwóch kultur2. Do realizowanych przez nią funkcji Prasza-
łowicz zalicza:
 ■ ogólnowychowawczą (formacja podopiecznego nakierowana na przekazanie mu 
norm i wartości kultury rodzimej);

 ■ oświatową (kształcenie formalne uwzględniające podział na przedmioty i wysta-
wianie ocen);

 ■ etniczną (podtrzymywanie tożsamości uczniów z rodzimą tradycją przodków);
 ■ religijną (podtrzymywanie tożsamości narodowej poprzez naukę religii)3.

Mirosław Sobecki z kolei przez „szkołę etniczną” rozumie taką placówkę,

w której czynnik narodowy ma większe znaczenie niż w szkole masowej, stanowiąc jej ele-
ment konstytutywny. Jest to szkoła, która została utworzona w celu realizacji potrzeb okre-
ślonej mniejszości narodowej, związanych z transmisją etnicznego dziedzictwa kulturowego4.

1 .2 . Specyfika szkół etnicznych na Litwie

Litewskie szkoły etniczne mieszczą się częściowo w obrębie definicji i funkcji poda- 
 nych powyżej. Wyróżniają się jednocześnie kilkoma dodatkowymi elementa-

mi. W instytucjach oświatowych mniejszości narodowych naukę mogą pobierać 
uczniowie należący do mniejszości, ale – jeśli rodzice wyrażą taką wolę – mogą uczęsz-
czać do szkół litewskojęzycznych. Placówki etniczne cechuje podległość we wszyst- 
kich kwestiach – takich jak zasady programowe, finansowe czy logistyczne – wobec in-
stytucji państwa prowadzących politykę oświatową w kraju. W praktyce we wszyst-
kich szkołach na Litwie realizowany jest ten sam program nauczania, z tym że w tych 
etnicznych zajęcia odbywają się w całości lub w części w języku danej mniejszości, 
a lekcje języka ojczystego są integralną częścią procesu dydaktycznego. Jednocze-
śnie nauczanie litewskiego języka i literatury jest obowiązkowe.

Litwa od czasów przywrócenia niepodległości w marcu 1990 roku utrzymuje wy- 
soko rozwiniętą sieć szkół ogólnokształcących o charakterze etnicznym. Obecnie ist-
nieją instytucje oświatowe z białoruskim, niemieckim, polskim i rosyjskim językiem 
wykładowym (w pełnym lub częściowym wymiarze). W literaturze przedmiotu na-
zywane są „szkołami mniejszości narodowych”, „szkołami polskimi”, „szkołami ro-
syjskimi” itd. Należy zaznaczyć, iż żadne z tych określeń nie oddaje w zupełności 
1 D. Praszałowicz, Amerykańska etniczna szkoła parafialna. Studium porównawcze trzech wybranych od-

mian instytucji, seria „Biblioteka Polonijna”, 15, Wrocław i in., 1986, s. 11.
2 Tamże, s. 14.
3 Tamże, s. 25–26.
4 M. Sobecki, Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych, Białystok, 1997, s. 41.
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istoty tych placówek oświatowych. Na przykład pojęcie „szkoła polska na Litwie” 
może być rozumiane albo jako szkoła podlegająca systemowi oświaty w Polsce, 
albo szkoła tzw. sobotnia, albo utrzymywana przez polską społeczność na Litwie. 
Przepisy prawne regulujące tę część systemu edukacji również nie sprzyjają tworzeniu 
jasnej terminologii, gdyż nie występuje w nich ani pojęcie „status szkoły mniejszości 
narodowej”, ani nie ma w nich podanych definicji takiej placówki. Występujące w li-
tewskim ustawodawstwie terminy to m.in. „oświata wspólnot narodowych”, „szko-
ły mniejszości narodowych”, „szkoły z polskim (rosyjskim, białoruskim, niemieckim) 
językiem wykładowym”.

Używane pojęcia, takie jak „szkoła polska na Litwie” czy „szkoły mniejszości na-
rodowych”, należy traktować jako pewien skrót myślowy, który można uznać za do-
godne sformułowanie, jeśli założymy, iż podmioty komunikujące się między sobą 
właściwie rozumieją znaczenie terminu. W niniejszym artykule autorka uważa za za-
sadne używanie takich właśnie „skrótów”, choć – z uwagi na wspólny dla wszyst-
kich program – za najbardziej adekwatne należy uznać określenie „szkoła polsko- 
(rosyjsko-, litewsko-, białorusko-, niemiecko-) języczna na Litwie”.

Regulacje w zakresie oświaty, takie jak ustawy o oświacie oraz szereg innych do-
kumentów dotyczących tej specyfiki, uwzględniały istnienie potrzeb mniejszości 
narodowych, w konsekwencji czego system oświaty etnicznych grup mniejszościo-
wych stał się specyficznym wycinkiem systemu edukacji ogólnolitewskiej. W przy- 
gotowywanych od 1988 roku przez litewskich specjalistów z zakresu oświaty pod kie-
rownictwem Meilė Lukšienė dokumentach i koncepcjach oświatowych kształcenie 
obywateli wywodzących się z kręgów etnicznych innych niż grupa dominująca 
pod względem etnicznym znajdowało należne miejsce. W wydanym w 1992 roku do-
kumencie pt. „Lietuvos švietimo koncepcja” („Litewska koncepcja oświaty”) stwier-
dza się, iż

działające na Litwie szkoły mniejszości narodowych na poziomie przedszkolnym oraz szko-
ły ogólnokształcące realizują proces kształcenia na podstawie ogólnych zasad przyjętych w [ni-
niejszej – przyp. M. S.] koncepcji. Stworzone w szkołach warunki mają umożliwić dzieciom i mło-
dzieży zdobycie wykształcenia ogólnego w oparciu o własną kulturę narodową, przy czym część 
przedmiotów ma być wykładana w języku ojczystym mniejszości narodowych. Jednocześnie 
zadaniem szkoły jest pomoc dzieciom i młodzieży w integracji z kulturą Litwy, życiem pań-
stwa i społeczeństwa litewskiego. […] Jednym z wykładanych przedmiotów jest język litewski 
jako język państwowy, który ma być przez ucznia opanowany na takim poziomie, by mógł 
kontynuować naukę [w placówkach realizujących proces kształcenia] w języku państwowym 
(również na poziomie szkoły wyższej)5.

5 Lietuvos švietimo koncepcija, Vilnius, 1992. Wszystkie tłumaczenia w tekście autorstwa Małgorza-
ty Stefanowicz.
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System integracji szkół mniejszości narodowych w litewskim systemie edukacji 
oparty jest na następujących zasadach: harmonii społecznej, integracji społeczno- 
-kulturalnej i solidarności, otwartego społeczeństwa, także na podtrzymywaniu i pielę-
gnowaniu tożsamości etnicznej i odrębności kulturowej służących rozwojowi kul-
tury Litwy, powszechnym dostępie do edukacji, ciągłości oświaty mniejszości na-
rodowych (tzw. uczenie się przez całe życie) oraz harmonii z zasadami wyrażonymi 
w aktach ustanowionych przez Radę Europy oraz umowach międzynarodowych6.

Możliwość realizacji funkcji etnicznej przez szkoły mniejszości narodowych 
gwarantuje prawo wewnętrzne. Art. 30 ust. 2 ustawy o oświacie z 2011 roku sta-
nowi, iż

szkoły ogólnokształcące oraz szkoły prowadzące działalność nieformalną7 stwarzają warunki 
uczniom należącym do mniejszości narodowych do kultywowania tożsamości narodowej, et-
nicznej i językowej, do nauki języka ojczystego, historii i kultury8.

Jednocześnie mają one pomóc dzieciom i młodzieży w integracji z kulturą do-
minującej grupy etnicznej w państwie i przygotować je do życia w społeczeństwie 
litewskim. Należy zaznaczyć, iż odrębnych badań wymagają tzw. kanały transmisji 
dziedzictwa kulturowego9, gdyż w szkołach mniejszości narodowych brak jest, po- 
za lekcjami języka ojczystego, wyodrębnionych przedmiotów tzw. ojczystych – hi-
storii własnego narodu, geografii tzw. zagranicznej ojczyzny, wiedzy o kulturze swojej 
grupy etnicznej. W praktyce wątki dotyczące historii muszą być wplecione w lekcje 
literatury, gdyż bez znajomości tła historycznego niemożliwe staje się zrozumienie 
kontekstu wielu dzieł literackich.

Wykładanie historii kraju pochodzenia przodków, na przykład Rosji czy Polski, 
prowadziłoby do kolizji interesów narodowościowych, gdyż wymagałoby porusze-
nia wybranych faktów historycznych odmiennie interpretowanych i ocenianych 
przez litewskich i zagranicznych autorów podręczników do historii10.

Luki w wiedzy o kulturze i historii własnego narodu są również uzupełniane 
przez instytucje i inicjatywy nieformalne, takie jak rodzina, środowiska harcer-

6 Įsakymas dėl tautinių mažumų švietimo nuostatų, 16 I 2002, Nr. 56.
7 Ustawa o oświacie definiuje pojęcie lit. neformalusis švietimas ‘oświata nieformalna’ jako oświatę 

realizowaną w oparciu o programy zaspokajające różne potrzeby edukacyjne, doskonalenia kwali-
fikacji, nabycia dodatkowych kompetencji z wyłączeniem programów oświaty formalnej. W prak-
tyce są to na przykład szkoły plastyczne, muzyczne, do których uczniowie uczęszczają w ramach 
zajęć pozalekcyjnych.

8 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 17 III 2011, Nr. XI-1281.
9 M. Sobecki, Funkcja etniczno-kulturowa…, s. 26.
10 Więcej: A. Вишняускас, Россия в литовских учебниках истории, strona internetowa: Countries. 

ru/?pid=1523, dostęp 10 IX 2014; Historycy Litwy i Polski: wspólny podręcznik nie jest konieczny, 
strona internetowa: Wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Historycy-Litwy-i-Polski-wspolny-podrecznik- 
nie-jest-konieczny,wid,14515893,wiadomosc.html?ticaid=1138bd, dostęp 10 IX 2014.
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skie, kluby zainteresowań, stowarzyszenia społeczno-kulturalne czy zespoły folk-
lorystyczne.

Należy zaznaczyć, iż w sensie prowadzenia formacji w duchu kultury etnicznej 
również szkoły litewskojęzyczne są szkołami etnicznymi, ponieważ także w nich 
kładziony jest wielki nacisk na przekazywanie litewskiej kultury etnicznej. Wyda-
na w 1999 roku Ustawa o podstawach ochrony kultury etnicznej11 w art. 9 nakłada 
na Ministerstwo Oświaty i Nauki RL obowiązek przekazywania wiedzy o kulturze 
etnicznej m.in. poprzez integrowanie wiedzy o tym wycinku kultury z wszystkimi 
programami nauczania realizowanymi w placówkach oświatowych, stworzenie wa-
runków do nauczania wiedzy o kulturze etnicznej jako odrębnego przedmiotu w szko-
łach ogólnokształcących oraz zapewnienie warunków do kształcenia pedagogów 
i specjalistów w tym zakresie. Należy podkreślić, iż ustawa ta odnosi się wyłącznie 
do litewskiej kultury etnicznej, w żadnym z jej punktów nie jest wspomniane, iż 
ochroną państwa jest objęta kultura etniczna innej grupy niż litewskiej.

„Kultura etniczna” (lit. etninė kultūra) została w tym akcie prawnym zdefinio-
wana jako stworzona przez naród (etnos), przekazywana z pokolenia na pokolenie 
i stale odnawialna całość wartości kultury pomagająca w zachowaniu tożsamości 
narodowej i świadomości oraz swoistości regionów etnograficznych. Z kolei „re-
gion etnograficzny” (etnografinis regionas) rozumiany jest jako historycznie sfor-
mowana część terytorium, na którym zostały utrzymane swoiste tradycje, gwara, 
obyczaje i zintegrowane dziedzictwo plemion bałtyckich.

Na mocy tej ustawy została powołana Komisja ds. Ochrony Kultury Etnicznej 
odpowiedzialna przed Sejmem RL. Organ ten pełni funkcje doradcze, aktywnie 
zajmuje się całością spraw dotyczących polityki państwa wobec tej części kultury, 
m.in. opiniuje projekty koncepcji polityki narodowościowej obejmujące ochronę 
mniejszości narodowych. Wśród 21 członków Komisji nie ma żadnej osoby repre-
zentującej interesy autochtonicznych grup narodowościowych innych niż litewska.

Komisja ta m.in., wydawszy jednoznacznie negatywną opinię, nie dopuściła 
do przedłożenia Sejmowi RL oraz rządowi do rozpatrzenia przygotowanego przez li-
tewski Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa (organ ten został roz-
wiązany w końcu grudnia 2009 roku, a jego kompetencje przejęło Ministerstwo 
Kultury RL) projektu „Koncepcji polityki etnicznej”. W koncepcji tej postulowa-
no m.in. objęcie ustawową ochroną również kultury etnicznej mniejszości narodo-
wych zamieszkałych na Litwie, jednakże Komisja ten postulat odrzuciła12.

11 Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, 21 IX 1999, Nr. VIII-1328, „Valstybės žinios”, 
1 X 1999, Nr. 82-2414, ze zm. w 2010 r.

12 Por. Išvada apie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pa-
rengtą Lietuvos Respublikos Etninės politikos koncepcijos projektą, Astrauskas R., Kalnius P., Kondra-
tienė V. ir kt., strona internetowa: 3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2228&p_d=30268&p_k=1, dostęp 
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1 .3 . Szkoły etniczne w świetle ustawodawstwa litewskiego

Art. 37 Konstytucji Republiki Litewskiej gwarantuje obywatelom należącym do wspól- 
 not narodowych prawo do pielęgnowania swojego języka, kultury i obyczajów. 

Art. 45 zaś stanowi, iż

wspólnoty narodowe obywateli swoje sprawy dotyczące kultury, oświaty, dobroczynności, po-
mocy wzajemnej, organizują samodzielnie. Państwo udziela pomocy wspólnotom narodowym13.

Ustawa o mniejszościach narodowych z 1991 roku przyznawała wspólnotom 
narodowym prawo do pomocy ze strony państwa przy rozwijaniu kultury narodowej 
i oświaty, a także

prawo do nauki w języku ojczystym na poziomie przedszkolnym, szkoły ogólnokształcącej 
oraz tworzenia grup, fakultetów i filii szkół wyższych kształcących wychowawców, nauczycie-
li i innych specjalistów, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb wspólnot narodowych14.

Nadto Litwa ratyfikowała szereg konwencji międzynarodowych regulujących 
prawa mniejszości narodowych15, w tym związane z oświatą i szkolnictwem tych 
grup, np. Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych16 Rady Europy 
czy Konwencję o prawach dziecka ONZ17. Prawo do uczenia się języka mniejszości 
narodowej i pobierania nauki w tym języku na zasadzie wzajemności, a także zgod-
nego z prawem krajowym zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organiza-
cji lub stowarzyszeń, w szczególności kulturalnych, religijnych i oświatowych, w tym 
szkół wszystkich szczebli zostało zawarte również w traktacie polsko-litewskim o przy-
jaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 roku18. Zobowiązania w za- 
kresie nauki języka ojczystego i w języku ojczystym na poziomie przedszkolnym, 

1 IX 2014. Rozporządzenia ministrów oświaty i nauki z 2002 i 2012 r. przewidywały m.in. kształ-
cenie nauczycieli w zakresie etnokultury, jednakże władze nie podjęły dotąd konkretnych działań 
w tym zakresie; Įsakymas dėl vaikų ugdymo tautinių mažumų kalbomis ir tautinių mažumų kalbų 
mokymo tobulinimo, 15 XI 2012, Nr. V-1569.

13 Lietuvos Respublikos Konstitucija, „Valstybės žinios”, 1992, Nr. 33-1014, art. 37.
14 Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymas, 29 I 1991, Nr. XI-3412, art. 2. Ustawa ta wygasła 

grudniu 2009 r. Obecnie na Litwie nie obowiązuje żaden akt prawny regulujący w sposób całościo-
wy sytuację mniejszości narodowych.

15 Pełny wykaz dokumentów międzynarodowych dotyczących ochrony mniejszości narodowych podpisa-
nych przez Litwę można znaleźć w: Report submitted by Lithuania pursuant to article 25, paragraph 1 of 
the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 31 X 2001, ACFC/SR(2001)007, 
s. 17–18.

16 Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 
1995 r., Dz.U., 2002, nr 22, poz. 210.

17 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r., Dz.U., 1991, nr 210, poz. 526.

18 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosą-
siedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r., Dz.U., 1995, nr 15, poz. 71.
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w szkołach podstawowych i średnich określono także w litewsko-białoruskiej umo-
wie dwustronnej19. Podobnie litewsko-ukraińska umowa dwustronna gwarantuje 
prawo do nauki języka ojczystego i nauki w tym języku w państwowych instytu-
cjach edukacyjnych lub narodowych ośrodkach kultury20.

Budowa nowego, odpowiadającego przeobrażeniom społecznym i politycznym, 
systemu oświatowego stanowiła priorytetowy obszar kształtującej się po odzyskaniu 
niepodległości Litwy. W preambule do przyjętej ustawy o oświacie z 1991 roku stwier-
dza się, iż podstawy aksjologiczne działania systemu oświaty na Litwie stanowią

wartości humanistyczne, wynikające z kultury narodowej oraz ogólnoświatowej, zasady de-
mokratycznego współistnienia oraz powszechnie uznawane prawa i wolności człowieka21.

W art. 10 przewidziano możliwość pobierania nauki w języku ojczystym mniej-
szości narodowych. Dotyczyło to w pierwszej kolejności tych grup, które zamiesz-
kiwały w sposób zwarty na określonych terenach. Z kolei – jeśli chodzi o potrzeby 
nauki języka ojczystego przez dzieci i młodzież niewielkich mniejszości etnicznych 
– ustawodawca przewidywał możliwość tworzenia klas, zajęć fakultatywnych oraz 
szkół niedzielnych. W świetle tego artykułu, w szkołach mniejszości narodowych 
lekcje języka litewskiego i literatury winny się odbywać w języku litewskim. Na wnio-
sek rodziców w języku tym mogły być prowadzone również inne przedmioty. W no-
welizacji ustawy o oświacie z 2011 roku zaznaczono, iż litewski system oświatowy 
opiera się na zasadzie równych szans umożliwiających realizację praw człowieka22.

2. prZeObrażenia SySteMu OśWiaty 
MniejSZOści narOdOWycH pO prZyjęciu 

uStaWy O OśWiacie W 2011 rOku 
i kOnSekWencje dla SZkół pOlSkOjęZycZnycH

2 .1 . Pozycja języka ojczystego 
i języka litewskiego jako języka państwowego 

w szkołach mniejszości narodowych

Nauka w szkołach ogólnokształcących na Litwie trwa 12 lat. Po zaliczeniu X kla-
sy zdawana jest tzw. mała matura. Przedmiotami obowiązkowymi dla wszyst-

kich uczniów w republice są język litewski i matematyka, młodzież uczęszczająca 

19 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl geros kaimynystės ir bendradarbiavi-
mo, „Valstybės žinios”, 1996, Nr. 43-1047, art. 12 ust. 1. Umowa weszła w życie 26 kwietnia 1996 r.

20 Lietuvos Respublikos ir Ukrainos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis, „Valstybės žinios”, 1995, 
Nr. 46-1120, art. 6. Umowa weszła w życie 28 kwietnia 1995 r.

21 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 25 VI 1991, Nr. I-1489, „Valstybės žinios”, 20 VIII 1991, 
Nr. 23-593.

22 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 17 III 2011, Nr. XI-1281, „Valstybės žinios”, 
31 III 2011, Nr. 38-1804.
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do szkół mniejszości narodowych dodatkowo zdaje egzamin z języka ojczystego 
(białoruskiego, niemieckiego, polskiego lub rosyjskiego). Po zakończeniu XII klasy 
wszystkie egzaminy maturalne są zdawane w języku litewskim.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w latach 90. względem uczniów po szkołach 
mniejszości narodowych stosowano zasadę tzw. pozytywnej dyskryminacji: absol-
went ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe mógł zdawać egzamin wstępny 
w języku ojczystym. Z kolei młodzieży pochodzącej z określonych rejonów kra-
ju przyznawano tzw. kwoty (limity). Stopniowo, wraz z wprowadzanymi zmiana-
mi programowymi, została zwiększona liczba godzin języka litewskiego, a w kon-
sekwencji egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej oraz średniej uczniowie 
wszystkich szkół musieli zdawać w języku państwowym oraz z języka państwowe-
go. Jednocześnie zostały zlikwidowane wszelkie kwoty23.

Każdy maturzysta jest zobligowany do zdania co najmniej dwóch przedmiotów, 
przy czym egzamin z litewskiego jest obowiązkowy. Od 2000 roku nie ma obowiąz-
ku zdawania języka ojczystego. Nadto można do niego podchodzić tylko na tzw. 
szkolnym, podstawowym poziomie, podczas gdy egzamin z języka litewskiego jest 
organizowany zarówno na podstawowym, jak i tzw. państwowym, czyli rozszerzo-
nym, a ocena z języka ojczystego nie jest brana pod uwagę przy rekrutacji na stu-
dia24. O konieczności zdawania egzaminu z tego przedmiotu co roku decyduje rada 
szkoły. Zdaniem litewskich Polaków i Rosjan, rozwiązanie zakładające fakultatyw-
ny charakter egzaminu z języka ojczystego godzi w jego prestiż. W przekonaniu li-
derów społeczności rosyjskiej, takie regulacje potęgują wśród uczniów lekceważą-
cy stosunek do nauki mowy ojczystej i powodują traktowanie jej jako przedmiotu 
nadobowiązkowego.

W 2014 roku maturę z języka polskiego jako ojczystego składało 1097 maturzy-
stów, rosyjskiego – 474, białoruskiego – pięciu. W prasie litewskiej często pojawia 
się sugestia, iż brak obowiązku zdawania egzaminu z języka rosyjskiego jako języ-
ka ojczystego nie stanowi problemu dla litewskich Rosjan, gdyż sama społeczność 
rosyjska nie protestuje przeciwko tej regulacji. Jednakże wielu działaczy społecz-
nych i politycznych reprezentujących mniejszość rosyjską uważa to za błędne roz-
wiązanie25.

23 Zob. R. Runiewicz-Jasińska, Oświata polska w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach 1991–2001, 
seria „Studium Vilnese. B”, vol. 1, Vilnius, 2003, s. 186.

24 Język rosyjski funkcjonuje również jako język obcy nauczany w szkołach nierosyjskojęzycznych. Gdy 
tego języka nie naucza się jako ojczystego w szkole rosyjskojęzycznej, egzamin z niego może być zda-
wany zarówno na poziomie szkolnym, jak i państwowym.

25 Wywiad Tomasa Bašarovasa z posłanką z ramienia Aliansu Rosjan Iriną Rozovą, T. Bašarovas, Tautinių 
mažumų mokyklos saugo identitetą, strona internetowa: Lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/Tautiniu-ma-
zumu-mokyklos-saugo-identiteta, dostęp 5 I 2014; В Вильнюсе обсудили перспективы русских 

Małgorzata Stefanowicz



191

Do 2013 roku uczniowie szkół mniejszości narodowych zdawali maturę z języ-
ka litewskiego jako języka państwowego. Struktura egzaminu w przypadku szkół 
mniejszości odbiegała od tego z języka litewskiego składanego przez maturzystów 
szkół litewskojęzycznych: polegał on przede wszystkim na weryfikacji wiedzy z za-
kresu gramatyki, kultury języka oraz rozumienia tekstu. Ustawa oświatowa z 2011 roku 
oraz zarządzenie ministra oświaty i nauki RL w sprawie zatwierdzenia ogólnych 
programów kształcenia średniego26 wprowadzała w tym aspekcie spore innowacje. 
Polegały one na ujednoliceniu egzaminu maturalnego z języka litewskiego zarów-
no dla maturzystów ze szkół litewskojęzycznych, jak i mniejszości narodowych27. 
Sytuację komplikował bardzo krótki okres przewidziany na reformę – wynosił za-
ledwie dwa lata. W praktyce oznaczało to, iż uczniowie ze szkół mniejszości naro-
dowych, którzy byli objęci przez 10 lat zupełnie innym programem nauczania, w dwa 
lata musieli przygotować się do egzaminu, do którego ich rówieśnicy ze szkół litew-
skojęzycznych przygotowywani byli przez 1228.

Brak wyznaczenia zdroworozsądkowego okresu przejściowego skutkował wiel-
kim oburzeniem wśród mniejszości narodowych, zwłaszcza Polaków. Ustępstwem 
ze strony władz było wprowadzenie w pierwszym okresie obowiązywania ujedno-
liconego egzaminu pewnych ulg dla maturzystów ze szkół nielitewskojęzycznych, 
takich jak wydłużenie czasu trwania egzaminu o godzinę, możliwość skorzystania 
ze słownika języka litewskiego oraz „prawo” do przywoływania w wypracowaniu 
prac również nielitewskich autorów29.

Należy też w tym kontekście zaznaczyć, iż Litwa od początku tzw. okresu odro-
dzenia narodowego prowadzi bardzo aktywną politykę językową. Głównym jej celem 
jest wewnętrzny rozwój języka litewskiego, zwłaszcza słownictwa w takich obszarach 
jak prawo, Internet, nauki przyrodnicze, „odchwaszczenie” języka ze wszelkich na-

школ в Литве, strona internetowa: Windowrussia.ruvr.ru/news/2013_06_26/V-Vilnjuse-obsudili-
perspektivi-russkih-shkol-v-Litve-7840/, dostęp 5 IX 2014; Л. Гнеушева, Русский язык в школах 
Клайпеды: проблемы и победы, „Слово.ру: Балтийский акцент”, 2012, № 2, strona internetowa: 
Cyberleninka.ru/article/n/russkiy-yazyk-v-shkolah-klaypedy-problemy-i-pobedy, dostęp 5 I 2014.

26 2011 m. vasario 21 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl vidurinio ugdymo bendrųjų 
programų patvirtinimo, Nr. V-269. Pełne zestawienie nowych zmian programowych można zna-
leźć w: „Švietimo naujienos”, 2011, Nr. 3 (303), priedas (dodatek), strona internetowa: Sac.smm.lt/
images/file/priedai/03_Vid%20ugdymo%20bendr%20programos.pdf, dostęp 5 I 2014.

27 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo…, art. 38 ust. 4.
28 Jak podaje Elżbieta Kuzborska, różnica liczby godzin nauczania języka litewskiego w klasach I–X 

wynosiła 26 tygodniowo na niekorzyść uczniów ze szkół mniejszości narodowych; taż, Sytuacja 
prawna mniejszości narodowych na Litwie w kontekście międzynarodowych i ponadnarodowych 
standardów ich ochrony, Warszawa, 2012, s. 217.

29 D. Malinowski, Ulgi egzaminacyjne – cieszą i niepokoją, strona internetowa: Wilnoteka.lt/pl/arty-
kul/ulgi-egzaminacyjne-ciesza-i-niepokoja, dostęp 20 VIII 2014.
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leciałości z języków obcych oraz rozszerzenie stosowania języka państwowego 
na wszystkie obszary życia społecznego, do których przez lat był niedopuszczany. 
Nie wnikając w kwestie szczegółowe bardzo złożonego i interesującego tematu, ja-
kim jest znaczenie języka litewskiego dla podtrzymania tożsamości narodowej Li-
twinów, warto przytoczyć myśl litewskich historyków, która może nieco przybliżyć 
czytelnikowi przyczyny skupienia się na własnym języku narodowym – Pytanie 
o status języka litewskiego [w okresie radzieckim] było pytaniem o niezależność 
Litwy30.

Jednocześnie należy podkreślić, iż mniejszości narodowe, w tym również pol-
ska, nie wykazywały oporów przed nauką języka litewskiego. Warto w tym miejscu 
przywołać artykuł dziennikarki „Czerwonego Sztandaru”/„Kuriera Wileńskiego” 
(dziennik polskojęzyczny na Litwie, na początku lat 90. osiągający nakład po- 
nad 53 000 egzemplarzy), która w imieniu młodzieży, rodziców i nauczycieli pol-
skich szkół apelowała o uczynienie języka litewskiego, obok egzaminów obowiązko-
wych z języka ojczystego i matematyki, dodatkowym obligatoryjnym przedmiotem 
na maturze31. Na łamach gazety wyrażano również zrozumienie dla politycznych 
posunięć Litwinów, które uważano przede wszystkim za ich naturalne prawo do umac-
niania własnej kultury na swoich ziemiach etnicznych oraz element polityki piere-
strojki32. Wyrazem aprobaty dla nowych regulacji było m.in. liczne uczestnictwo 
litewskich Polaków pracujących w zakładach produkcyjnych w kursach języka li-
tewskiego33.

Równocześnie wyrażano zaniepokojenie niedoborem lituanistów gotowych 
do podjęcia pracy w szkołach mniejszości narodowych34, szczególnie poza wielkimi 
ośrodkami miejskimi, i przygotowanych do pracy w środowisku wielokulturowym, 
co potwierdzają również badania litewskich socjologów35. Problemy kadrowe zwią-
zane z nauczaniem języka litewskiego nie są jednak spowodowane przez mniej-
szości narodowe. Taki stan rzeczy jest wypadkową wielu problemów, związanych 
m.in. z brakiem przygotowania narzędzi metodycznych dla nauczycieli, ułatwiają-
cych pracę w środowisku wielokulturowym czy trudnością dotarcia specjalistów 
do oddalonych miasteczek i wsi.

30 Č. Laurinavičius, V. Sirutavičius, Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo” iki kovo 11-osios, Vilnius, 
2008, T. XII, I dalis, s. 104.

31 Ł. Brzozowska, Potrzebny jest egzamin z języka litewskiego, „Czerwony Sztandar”, 8 I 1989.
32 J. Sienkiewicz, Nie o sam język chodzi, „Czerwony Sztandar”, 5 XI 1988.
33 Z. Mikalauskas, Kursy języka litewskiego, „Czerwony Sztandar”, 3 II 1989.
34 Ł. Brzozowska, Jak pomóc szkole, „Czerwony Sztandar”, 27 XII 1988.
35 V. Grincevičienė, R. Vaivada, Nauczanie języka państwowego w szkołach dla mniejszości narodowych, 

w: Wymiary współczesnej edukacji na Litwie. Wybrane aspekty, red. A. Szerląg, Kraków, 2005, s. 154.
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2 .2 . Poszerzenie zakresu 
stosowania języka litewskiego

Jak już zostało powiedziane wcześniej, w świetle obowiązujących od 1991 roku re-
gulacji, w szkołach mniejszości narodowych proces kształcenia odbywał się w języku 

ojczystym danej grupy, z wyłączeniem lekcji języka litewskiego i literatury litew-
skiej, a na życzenie rodziców wybrane przedmioty mogły być nauczane w języku 
państwowym. Ustawa o oświacie z 2011 roku36 usankcjonowała obowiązkowe na-
uczanie w języku litewskim nie tylko języka litewskiego: na poziomie przedszkol-
nym wprowadziła obowiązek realizacji programu edukacyjnego w języku litew-
skim w wymiarze co najmniej czterech godzin. Na wniosek rodziców liczba godzin 
zajęciowych realizowanych w języku litewskim może zostać zwiększona (art. 38 
ust. 2 pkt 1). Na poziomie szkoły początkowej (klasy I–IV) nauczanie języka litew-
skiego odbywa się w sposób zintegrowany. Z kolei na etapie szkoły początkowej 
(klasy I–IV) i średniej (klasy V–XII) podczas takich lekcji jak historia, geografia, 
wiedza o świecie i podstawy wychowania obywatelskiego, gdy tematy dotyczą Li-
twy, komunikacja między nauczycielami a uczniami ma przebiegać w języku litew-
skim (art. 38 ust. 2 pkt 2). Nadto na wniosek rodziców również inne zajęcia mogą 
być nauczane w języku urzędowym (art. 38 ust. 2 pkt. 3).

2 .3 . Zmniejszenie liczby placówek oświatowych 
mniejszości narodowych

Art. 30 ust. 8 ustawy o oświacie z 2011 roku wprowadził także urzędowy zapis wyż- 
 szości szkół litewskich. W jego świetle, w sytuacji gdy w centrach rejonów lub 

miejscowościach, w których tradycyjnie zamieszkują wielkie mniejszości narodo-
we, istnieją szkoły z litewskim językiem wykładowym i szkoły mniejszości narodo-
wych oraz gdy do skompletowania klasy XI zabraknie wymaganej liczby uczniów, 
wówczas klasy mniejszości narodowych nie powstaną, te zaś, które prowadzą na-
uczanie w języku litewskim, zostaną utrzymane37. W przypadku zaistnienia takiej sy-

36 2011 m. vasario 21 d. LR švietimo ir mokslo…
37 Zgodnie z przyjętym 30 marca 2011 r. rozporządzeniem w kwestii reorganizacji szkół, w miejsco-

wościach, w których działa tylko jedna państwowa szkoła średnia prowadząca nauczanie w języku 
litewskim lub innym, klasa XI mogła powstać, gdy skompletowano skład co najmniej 15 uczniów. 
Jedynie gdy w danej miejscowości istniały dwie szkoły ogólnokształcące lub więcej z różnymi języ-
kami wykładowymi, komplet uczniów zapobiegający rozwiązaniu klasy XI mógł stanowić 12 osób. 
Ulgi dotyczące liczby uczniów w klasie dotyczą zatem tylko tych miejscowości, w których istnieje 
większa liczba szkół. W praktyce jednak wiele polskich placówek funkcjonuje w małych miejsco-
wościach lub wsiach. Wobec nich stosowany jest wymóg zebrania 15 uczniów w celu funkcjono-
wania szkoły na poziomie szkoły średniej. Przyjęte rozporządzenie, obejmujące lata 2012–2015, 
w myśl którego, by klasa XI mogła zostać utrzymana, w miejscowościach, gdzie obok siebie funk-
cjonują dwie placówki – litewskojęzyczna i mniejszości narodowej, musi zostać zapisanych co naj-
mniej 10 uczniów; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl mokyklų, vykdančių formalio-
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tuacji ustawodawca pozostawia możliwość nauczania języka ojczystego w ramach 
szkoły litewskojęzycznej. Innymi słowy, w każdej miejscowości, w której istnieją 
szkoły litewskojęzyczne i szkoły mniejszości narodowych, prawo zapewnia ciągłość 
istnienia jedynie szkole litewskojęzycznej. To bardzo istotne posunięcie ze względu 
na występowanie tak niekorzystnych zjawisk jak niż demograficzny czy emigracja 
zarobkowa do krajów Europy Zachodniej, które dotykają w równym stopniu za-
równo Litwinów, jak i przedstawicieli mniejszości narodowych.

W kontekście problemów związanych z utrzymaniem sieci szkół mniejszości 
narodowych należy zaznaczyć, iż założycielami wszystkich placówek tego typu są 
samorządy terytorialne (szkoły takie powstają na prośbę społeczności narodowej). 
Szkoły litewskojęzyczne są również zakładane przez samorządy, ale istnieje dodatkowo 
sieć tzw. rządowych szkół litewskojęzycznych. Budowa placówek rządowych zo-
stała zapoczątkowana po przyjęciu rządowego Programu Rozwoju Litwy Wschod-
niej38, stanowiącego element obchodów z okazji 55. rocznicy zwrócenia Wileńsz-
czyzny Litwie39. Zakładał on m.in. budowę szkół i przedszkoli litewskojęzycznych 
wyłącznie w rejonie wileńskim i solecznickim, czyli w praktyce zamieszkanym 
w większości przez społeczność polską. Do 2011 roku na Wileńszczyźnie istniało 
14 tego typu placówek. Szkoły tzw. rządowe są zarządzane przez Ministerstwo 
Oświaty i Nauki RL, a także finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. W 2009 ro- 
ku na dalszą rozbudowę sieci rząd litewski przeznaczył 43 miliony litów (około 10,1 mi-
liona euro)40. Litewskojęzyczne szkoły rządowe cieszą się nadto szczególnym statu-
sem, nie dotyczy ich bowiem obowiązek skompletowania klas, do czego zobowią-
zane są szkoły mniejszości narodowych podległe samorządom.

2 .4 . Reakcje społeczne

Argumentem stale powtarzanym przez władze litewskie, uzasadniającym zmiany 
 w zakresie prowadzenia przedmiotów w języku litewskim nauczanych dotąd 

w języku ojczystym mniejszości narodowych oraz zrównanie wymagań egzamina-
cyjnych z języka litewskiego, było ułatwienie przedstawicielom mniejszości integracji 

jo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo, 29 VI 2011, Nr. 768, „Valstybės žinios”, 
2011, Nr. 79.

38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 25 d. Nutarimas Nr 882 dėl Rytų Lietuvos rajonų so-
cialinio plėtojimo 1996–2000 metų programos. Aktuali redakcija 2002 m. kovo 5 d. W 2000 r. program 
ten, obejmujący wpierw lata 1996–2000, został przedłużony do 2003 r.

39 LR Vyriausybės 1994 m. birželio 15 d. Nr. 480 Nutarimas dėl Vilniaus krašto grįžimo Lietuvai 55-ųjų 
metinių.

40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1505 dėl Rytų Lietuvos 
švietimo infrastruktūros tobulinimo 2009–2012 metų programos patvirtinimo, „Valstybės žinios”, 
2009, Nr. 138-6069.
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ze społeczeństwem litewskim. Lepsza znajomość języka litewskiego ma, w przeko-
naniu decydentów, służyć wyrównaniu szans na rynku pracy oraz przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu. Zwraca uwagę fakt, iż ani środowiska władzy, ani media 
nie powoływały się na jakiekolwiek wiarygodne badania naukowe potwierdzające 
konieczność wprowadzenia tak radykalnych regulacji41. Decyzje podjęto bez żad-
nych konsultacji z przedstawicielami mniejszości narodowych.

Zmiany dotykające system oświaty mniejszości narodowych wywołały falę ostrej 
krytyki po stronie różnych grup mniejszościowych, co skutkowało radykalizacją dys-
kursu narodowościowego w wypowiedziach polityków i mediach litewskojęzycz-
nych42. Najaktywniej w obronie „swoich” szkół wystąpiła polska społeczność, jedy-
nie bowiem w polskich placówkach na Litwie wszystkie przedmioty, poza językiem 
litewskim, nauczane są w języku ojczystym. W szkołach białorusko-, niemiecko- 
i rosyjskojęzycznych od lat 90. funkcjonuje dwujęzyczny model nauczania (jak zo-
stało zaznaczone wcześniej, na wniosek rodziców w szkołach mniejszości narodo- 
wych można było wprowadzić nauczanie w języku litewskim dowolnych przedmiotów; 
placówki etniczne, poza polskimi, z powodzeniem przez lata korzystały z tego pra-
wa). Pomimo że problem dotyczył wszystkich szkół etnicznych w kraju, nie udało 
się stworzyć wspólnego frontu mniejszości narodowych przeciwko przyjętym regu-
lacjom. W efekcie doprowadziło to do przedstawiania problemu szkół mniejszości 
narodowych w dyskursie politycznym i medialnym jako „problemu polskiego”, a spo-
łeczności polskiej na Litwie jako „sprzeciwiającej się integracji”.

Przyjęte zmiany zostały odebrane przez mniejszość polską jako atak na instytu-
cje będące najważniejszym ogniwem pozwalającym na zachowanie tożsamości na-
rodowej. Protest litewskich Polaków był realizowany w różnych formach, m.in. w ciągu 
niespełna czterech miesięcy na przełomie 2010 i 2011 roku zebrano 60 000 podpi-
sów pod petycją w obronie polskich placówek wystosowaną do najwyższych władz 
państwowych43, zorganizowano dwie masowe akcje protestacyjne przy budynku 
Sejmu44. W przekonaniu litewskich Polaków celem nowej ustawy o oświacie jest likwi-

41 V. Vaicekauskienė, Tautinių mažumų švietimo politika: kur einama?, „Švietimo Problemos Analizė”, 
lapkritis 2011, Nr. 9 (59), s. 1.

42 K. Dudzińska, Dyskurs narodowościowy na Litwie a polityka władz litewskich wobec mniejszości naro-
dowych, „Biuletyn”, 28 VI 2011, nr 69 (818), strona internetowa: Pism.pl/files/?id_plik=7740, dostęp 
10 IX 2014.

43 M. Kozicz, Akcja składania podpisów trwa, strona internetowa: Wilnoteka.lt/pl/artykul/akcja-skla-
dania-podpisow-trwa, dostęp 10 IX 2014; A. Błażewicz, Akcja zbierania podpisów potrwa do marca, 
strona internetowa: Wilnoteka.lt/pl/artykul/akcja-zbierania-podpisow-potrwa-do-marca, dostęp 
10 IX 2014.

44 W. Wojniłło, Wołanie tysięcy Polaków: NIE lituanizacji!, strona internetowa: Wilnoteka.lt/pl/video/
wolanie-tysiecy-polakow-nie-lituanizacji, dostęp 10 IX 2014; Kolejny protest nie tylko Polaków, stro-
na internetowa: Youtube.com/watch?v=zpxXFjkhrFE, dostęp 10 IX 2014; W. Wojniłło, Kolejny pro-
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dacja polskiego szkolnictwa na Litwie oraz przymusowa asymilacja litewskich Pola-
ków45. Promowana przez litewskie władze koncepcja „optymalizacji sieci placówek” 
w bezpośredni sposób godzi w szkoły mniejszości narodowych, zwłaszcza w te 
funkcjonujące we wsiach. Należy podkreślić, iż protest litewskich Polaków nie do-
tyczył zintensyfikowania nauczania języka litewskiego, ale wprowadzenia ujedno-
liconego egzaminu z języka państwowego w bardzo krótkim okresie oraz nałoże-
nia obowiązku przeprowadzania lekcji w języku litewskim, gdy temat ma dotyczyć 
kwestii związanych z Litwą.

ZakOńcZenie

Wprowadzony na Litwie po upadku komunizmu model edukacji mniejszości 
narodowych początkowo był określany jako jeden z najbardziej liberalnych 

w Europie46. Z biegiem czasu odgórnie wprowadzane regulacje ministerialne zawę-
żały zakres pełnionej przez szkoły mniejszości narodowych na Litwie funkcji etnicz-
nej. Przyjęta w 2011 roku ustawa o oświacie, zwłaszcza w kręgu polskiej społeczno-
ści, spotkała się z jednoznacznie negatywnym przyjęciem. Swoje decyzje dotyczące 
zmian władze państwa motywowały m.in. potrzebą ułatwienia mniejszościom naro-
dowym integracji ze społeczeństwem litewskim i wyrównania szans na rynku pracy. 
Z przeanalizowanej literatury wynika, iż decyzje te nie były podejmowane w oparciu 
o kompleksowe badania naukowe określające stan i potrzeby szkół etnicznych na Li-
twie. Znamienne, iż w procesie tworzenia regulacji nie uczestniczyli przedstawicie-
le mniejszości narodowych. Pomimo protestów wobec zmian ze strony mniejszo-
ści narodowych żaden z ich postulatów nie został uwzględniony przez decydentów.

Przyjęcie nowego prawa implikowało kilka zjawisk. Po pierwsze, spowodowało 
wybuch poważnego sporu między obywatelami jednego państwa reprezentujący-
mi jednak różne grupy etniczne – Białorusinów, Polaków, Rosjan (jako przedstawi-
cieli mniejszości) oraz Litwinów (jako narodu tytularnego), będących w praktyce 
gospodarzami państwa. Z tego względu zasadne jest stwierdzenie, iż mieliśmy tu 
do czynienia z wewnętrznym konfliktem etnicznym. Sytuację komplikował fakt, iż 
nie wszystkie środowiska reprezentujące mniejszości narodowe miały jednakowy 
stosunek do wprowadzonych zmian47, co skutkowało podziałem na grupy „dobre” 
(popierające stanowisko rządu) i „złe” (protestujące).

test nie tylko Polaków, strona internetowa: Wilnoteka.lt/pl/video/kolejny-protest-nie-tylko-polakow, 
dostęp 10 IX 2014.

45 E. Maksymowicz, List otwarty w obronie polskich szkół na Litwie, Wilnoteka.lt/pl/artykul/list-otwarty-
-w-obronie-polskich-szkol-na-litwie, dostęp 10 IX 2014.

46 V. Vaicekauskienė, Tautinių mažumų švietimo…, s. 1.
47 S. Tarasiewicz, OBWE zaniepokojone sytuacją Polaków na Litwie?, strona internetowa: Kurierwilenski.

lt/2011/02/24/obwe-zaniepokojone-sytuacja-polakow-na-litwie/, dostęp 10 IX 2014.
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Po drugie, konflikt ten uległ jednocześnie umiędzynarodowieniu, m.in. poprzez 
interwencję w tej sprawie wysokiego komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych48. 
Zaangażowano też w sprawę czołowych polskich polityków oraz nagłaśniano ją 
przez media w Polsce i innych krajach. Tym samym lokalny konflikt etniczny prze-
rodził się w zewnętrzny konflikt konflikt o złożonym charakterze.

Po trzecie, wybuch sporu zaostrzył dyskurs narodowościowy zarówno na Li-
twie, jak i w Polsce. Protestującym mniejszościom, zwłaszcza Polakom, media oraz 
politycy litewscy zarzucali niechęć do integracji, zamykanie się we własnym kręgu 
kulturowym, brak lojalności wobec państwa litewskiego.

Po czwarte, zaistniałe napięcie pozwoliło na wewnętrzną konsolidację i mobi-
lizację grup etnicznych. W sytuacji kryzysowej została wyraźnie zamanifestowana 
wola utrzymania odrębności kulturowej, czyli etniczności grup.

Po piąte, należy przypuszczać, iż nasilenie negatywnej retoryki pod adresem mniej-
szości narodowych oraz stale powtarzane hasła o słabej znajomości języka państwo-
wego wśród nich skutkowało również – w obawie przed ostracyzmem społecznym 
– odpływem kolejnej grupy dzieci i młodzieży z rodzin nielitewskich lub miesza-
nych do szkół z wykładowym językiem litewskim.
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Summary

The aim of this paper is to present educational policy towards national minorities in Lithu-
ania (using the example of the Polish-language education system) as a result of the coun-

try’s ethnic and language policy since it regained its independence in 1991 until the present day.
The period in question was characterised by significant transformations in the sphere of 

education of national minorities and the search for a model of coexistence of an ethnic ma-
jority and an ethnic minority in one state, in which Lithuanian, having the status of the of-
ficial language, and Polish, the mother tongue of the largest national minority in Lithuania, 
have played and are still playing a very significant role.

The picture of selected problems connected with Polish-language education in Lithuania 
is complemented by the fact that these problems are seen in a wider political, social and 
cultural context, where factors such as the social and economic situation of the country, the 
political culture of the state, the heritage of the past and relations between the two countries 
play a very important role.

Keywords: Poles in Lithuania, ethnic school, national minority education, national minority
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1.

Cechą charakterystyczną polskiego życia naukowego na emigracji była jego po-
stępująca instytucjonalizacja. Proces ten rozpoczął się już w czasie II wojny 

światowej. Szczególnie był widoczny na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie istniało kil-
kadziesiąt różnych organizacji skupiających polskie elity naukowe. Mniejsze centra 
emigracyjnej myśli znajdowały się we Francji (Paryż), we Włoszech (Rzym), na te-
renie Skandynawii (Uppsala, Kopenhaga), a także w innych krajach. W mniejszym 
lub większym stopniu cierpiały one na syndrom polskiego intelektualnego getta, 
zamkniętego na wpływy z zewnątrz.

W Stanach Zjednoczonych sytuacja wyglądała nieco odmiennie. Po pierwsze, 
instytucji naukowych działało mniej, co wiązało się z trudnościami organizacyjny-
mi wynikającymi z rozległości obszaru oraz rozbicia wielu skupisk Polaków, znaj-
dujących się na Zachodnim i Wschodnim Wybrzeżu oraz w części środkowej USA. 
Po drugie, miały one nieco inny profil. Z założenia niektóre z nich nie nosiły cha-
rakteru czysto polskiego, gdyż wyrastały z potrzeby otwarcia się na środowiska 
amerykańskie.
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2.

Na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, spośród kilku polskich instytucji na-
ukowych działających na polu organizacji życia naukowego na obczyźnie, szcze-

gólną rolę odgrywał i odgrywa do chwili obecnej Polish Institute of Arts and Scien-
ces of America (PIASA), czyli Polski Instytut Naukowy w Ameryce (PIN)1.

Jego początki sięgają lat II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej wielu polskich 
uczonych znalazło się poza granicami Kraju. Część z nich dotarła także do Stanów 
Zjednoczonych. Znaleźli się wśród nich wybitni badacze, członkowie Polskiej Aka-
demii Umiejętności (PAU). To właśnie w tym gronie zrodziła się idea powołania orga-
nizacji, która stałaby się zagraniczną placówką PAU.

W sierpniu 1940 roku Oskar Halecki, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Bro-
nisław Malinowski (mieszkał i pracował w USA przed 1939 rokiem), Wojciech Świę-
tosławski oraz Rafał Taubenschlag przy wsparciu Stanisława Mierzwy postanowili 
założyć w oparciu o jedyną ówczesną polską instytucję kulturalną działającą wów-
czas w USA – Fundację Kościuszkowską – Stowarzyszenie Polskich Pracowników 
Naukowych im. Tadeusza Kościuszki (Kościuszko Association of Polish Scholars in 

1 Literatura na temat PIN-u jest już wcale pokaźna. Brakuje jednak całościowej monografii tej insty-
tucji. Istnieją dwie krótkie historie Instytutu, jedna autorstwa D. S. Wandycza, Polski Instytut Na-
ukowy w Ameryce. W trzydziestą rocznicę powstania. 1942–1972, Nowy Jork, 1974, a druga S. Strze-
telskiego, The Polish Institute of Arts and Sciences in America. Origin and development, New York, 
1960. Ponadto o PIN-ie pisali: F. Mocha, The Polish Institute of Arts and Sciences in America and 
Its Contributions to the Study of Polonia: The Origins of the Polish American Historical Association 
(PAHA), w: Poles in America. Bicentennial Essays, red. tenże, Stevens Point, 1978, s. 709–724; 50th 
Anniversary. 1942–1992. Polish Institute of Arts and Sciences of America, ed. T. V. Gromada, New 
York, 1995, w tym tomie m.in. teksty: F. Gross, A Half Century of Changing Mission of the Institute, 
s. 18–22, oraz T. V. Gromada, The First 50 Years: A Historical Survey of PIASA 1942–1992, s. 23–72; 
tenże, Rola i działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, „Przegląd Polonijny”, 2006, z. 32, 
s. 85–92; tenże, Rola i działalność PINu w czasie zimnej wojny, maszynopis w posiadaniu Rafała Sto-
bieckiego. Krótki zarys historii tej instytucji został zawarty w przewodniku po jej zbiorach: Polski 
Instytut Naukowy Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. S. Flis, seria „Polskie In-
stytucje za Granicą”, Warszawa, 2004. Syntetyczny walor ma także artykuł B. Nowożyckiego, Dzia-
łalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989, „Archiwum Emigracji. Studia – szkice 
– dokumenty”, 2011, z. 1–2. W 2013 r. ukazała się także wnikliwa publikacja B. Dorosz, Nowojorski 
pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybra-
nych zagadnieniach działalności 1939–1969, seria „Biblioteka Więzi”, t. 281, Warszawa, 2013. Przy-
nosi ona szereg nowych ustaleń na temat działalności PIN-u, choć – jak zastrzega autorka – nie jest 
monografią tej instytucji. Praca zawiera także ciekawy aneks, w którym wydrukowano m.in. spis 
odczytów organizowanych przez PIN w latach 1942–1969 wraz z bibliograficznymi komentarzami 
oraz statut PIN-u. Dodatkowe informacje na temat bieżącej działalności Instytutu przynoszą rów-
nież „Annual Reports of the Executive Directors and Secretary General” publikowane najczęściej 
w trzecim numerze każdego roku od 1975 do 2011. Za konsultację przy pisaniu tekstu chciałbym 
serdecznie podziękować Tadeuszowi V. Gromadzie.

Rafał Stobiecki
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America). Jego żywot okazał się jednak krótkotrwały. Na początku 1941 roku po-
wrócono do idei powołania polskiej placówki naukowej. Z inicjatywą wystąpił Ra-
fał Taubenschlag, zwracając się z memoriałem do historyka i ówczesnego ministra 
w rządzie polskim na uchodźstwie – Stanisława Kota. To dzięki niemu przyszły In-
stytut uzyskał poparcie Londynu i środki finansowe. Ideę powołania takiej instytu-
cji wsparł także ambasador Jan Ciechanowski. Damian S. Wandycz cytuje jego list 
do Oskara Haleckiego w tej sprawie2.

Uroczysta inauguracja Polskiego Instytutu Naukowego miała miejsce 15 maja 
1942 roku w Nowym Jorku. W inauguracyjnym przemówieniu Bronisław Malinow-
ski mówił m.in.:

Otwieram inauguracyjne zebranie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jest to chwi-
la doniosła i historyczna: założenie nowego polskiego ośrodka badawczego. […] Dla uniknię-
cia wszelkich nieporozumień chcę podkreślić, że Instytut nie ma żadnych politycznych aspi- 
racji. Pragniemy poświęcić się wyłącznie nauce i kulturze, filozofii, naukom przyrodniczym 
i społecznym3.

Owa apolityczność PIN-u została zaznaczona także w statucie. W działaniach 
Instytutu wyraźnie widoczne było otwarcie na świat nauki amerykańskiej i kana-
dyjskiej. Do Rady PIN-u powołano 26 członków, w tym 11 Polaków i 15 Ameryka-
nów. W 1942 roku utworzono w jego ramach cztery sekcje – historyczno-literacką 
i sztuki (kier. Wacław Lednicki), prawniczą i społeczno-gospodarczą (kier. Rafał 
Taubenschlag), matematyczno-przyrodniczą i oświaty (kier. Wojciech Świętosław-
ski) oraz historyczno-polityczną. Na czele tej ostatniej stanął Oskar Halecki.

Historia PIN-u nie jest przedmiotem niniejszego referatu. Warto jednak pod-
kreślić, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia przechodził on różne koleje 
losu. W tym pierwszym, wojennym okresie – Instytut był przede wszystkim Polską 
Akademią Umiejętności na wygnaniu. Charakterystyczna dla tego początkowego 
etapu stała się jego elitarność, na wzór przedwojennej PAU (podobna struktura, 
kategoria wyselekcjonowanych członków rzeczywistych i członków koresponden-
tów). Po 1946 roku polskie władze na emigracji przestały finansować PIN. W zgod-
nej opinii jego kronikarzy, rozpoczął się dla niego najtrudniejszy okres w dziejach. 
Jedynym wsparciem dla Instytutu były w tym czasie niewielkie dotacje Kongresu 
Polonii Amerykańskiej oraz pomoc Fundacji Pamięci Woodrowa Wilsona (Woodrow 
Wilson Memorial Foundation). Wynosiła ona rocznie 12 000 dolarów. Od 1948 roku 
spadła do 5000, a w 1951 roku wygasła całkowicie. Dla porównania: wcześniejsza 
subwencja rządu RP na uchodźstwie dawała do dyspozycji PIN-u 50 000 dolarów.

2 D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 13. Szerzej o okolicznościach powstania PIN-u pisze 
B. Dorosz, Nowojorski pasjans…, s. 37–66.

3 Za D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 19. Wystąpienia innych mówców szczegółowo omó-
wiła B. Dorosz, Nowojorski pasjans…, s. 67–75.

POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W NOWYM jORKU…
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Przełom nastąpił w 1956 roku. Na fali zmian sytuacji międzynarodowej oraz po-
stępującej destalinizacji w Polsce, dzięki pomocy przedstawicieli Polonii amery-
kańskiej (na przykład Tadeusza Sendzimira) i Polaków emigrantów (na przykład 
Alfreda Jurzykowskiego) oraz środków finansowych pozyskanych z grantów Instytut 
odrodził się4. Była w tym duża zasługa nowego kierownictwa (niezwiązanego ze świa-
tem akademickim) – dyrektora Stanisława Strzetelskiego (pełnił tę funkcję w latach 
1955–1961), wspieranego przez Romana Michałowskiego.

Polityka „otwarcia na kraj” prowadzona przez Stanisława Strzetelskiego oraz je- 
go wizyty w Polsce spotkały się ze sprzeciwem części – silnie antykomunistycznej 
– kierownictwa PIN-u (Oskar Halecki, Zygmunt Nagórski)5. W 1962 roku na sta-
nowisko dyrektora powołano byłego dyplomatę i znanego ekonomistę Jana Wsze- 
lakiego. Za jego kadencji doszło do zmiany dotychczasowej formy działania instytu- 
cji – zdał sobie sprawę, że formuła Instytutu jako akademii wyczerpała się. Zrezygno-
wano zatem z podziału członków na rzeczywistych i korespondentów, w 1963 roku 
zmieniono regulamin, a tym samym otworzono PIN na szeroko rozumiane środo-
wisko profesorów, wykładowców, naukowców, pisarzy i artystów związanych z pol-
skością lub podejmujących w swojej twórczości tematykę polską. Doprowadziło to 
w krótkim czasie do znacznego zwiększenia liczby członków, których od tej pory 
wybierał Zarząd. Na przykład w 1959 roku w USA było 139 członków PIN-u (rze-
czywistych i korespondentów). Po wprowadzeniu jednolitej kategorii członków licz-
ba ta systematycznie rosła. W 1972 roku Instytut zrzeszał 506 osób6.

Na początku lat 70. rozpoczął się proces „amerykanizacji” PIN-u. Wyraźnie za-
znaczyła się wówczas zmiana generacyjna. W 1973 roku zmarł Oskar Halecki (już 
od 1964 roku, po śmierci żony, nieudzielający się w pracach Instytutu) i Zygmunt 
Nagórski, rok później Damian S. Wandycz, na emeryturę przeszedł Stanisław Mro-
zowski. Oznaczało to także zasadniczą przemianę wizerunku PIN-u. Instytut że-
gnał się z modelem organizacji skupiającej politycznych emigrantów, a stawał się co-
raz bardziej amerykańskim towarzystwem naukowym, zajmującym się tematyką 
polską. Przejawem tej ewolucji był wybór w 1974 roku na stanowisko prezesa Johna 
A. Gronouskiego, Amerykanina polskiego pochodzenia, ministra w rządzie prezyden-
ta Johna F. Kennedy’ego i ambasadora USA w Warszawie za kadencji prezydenta 
Lyndona B. Johnsona. Działania te uzyskały poparcie większości członków PIN-u 

4 Z pieniędzy ofiarowanych przez Alfreda Jurzykowskiego zakupiono gmach pod nową siedzibę 
PIN-u. Warto jednak pamiętać, że budynek był własnością Fundacji Alfreda Jurzykowskiego i PIN 
wynajmował go od niej aż do 1985 r., kiedy Fundacja zdecydowała się go sprzedać. Walter F. Fa-
lencki oraz Tadeusz Sendzimir wsparli wydawanie „The Polish Review”.

5 Sprawę tę, z perspektywy udziału w niej Kazimierza Wierzyńskiego, blisko zaprzyjaźnionego ze Sta-
nisławem Strzetelskim, szczegółowo omówiła B. Dorosz, Nowojorski pasjans…, s. 397–407.

6 D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 49. Pełną listę członków z 1959 r. (obejmuje ona także 
oddział PIN-u w Kanadzie) podał S. Strzetelski, The Polish…, s. 31–36.
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oraz nowych władz – nowego dyrektora Feliksa Grossa oraz sekretarza generalne-
go Tadeusza V. Gromady.

Ewolucja PIN-u widoczna była w szeregu działań. W 1972 roku nawiązano bli-
ską współpracę z American Association for the Advancement Slavic Studies, rozpo-
częto realizację projektu autorstwa Feliksa Grossa, związanego z badaniem dziejów 
polskiej społeczności w USA (PIN w 1974 roku na ten cel uzyskał znaczną dotację 
od Rockefeller Foundation). Rozwijano kontakty z innymi grupami etnicznymi oraz 
społecznościami emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, a także z takimi in-
stytucjami, jak Amerykańska Rada ds. Kultury Polskiej (American Council for Polish 
Culture), Fundacja Kościuszkowska czy Kongres Polonii Amerykańskiej.

Współczesny PIN bez wątpienia stanowi część amerykańskiego krajobrazu ży-
cia naukowego. Po 1989 roku Polski Instytut Naukowy, jak większość polskich or-
ganizacji działających na emigracji, musiał przedefiniować swoją rolę i formy dzia- 
łalności. Zadania tego podjęły się nowe władze Instytutu w osobach Tadeusza V. Gro-
mady, Feliksa Grossa i Piotra S. Wandycza. Z pewnością ze względu na dokonujące 
się wcześniej zmiany było to łatwiejsze niż w przypadku innych instytucji emigra-
cyjnych, zarówno tych działających w USA, jak i tych funkcjonujących w Europie. 
Obecnie w centrum zainteresowania PIN-u pozostają, z jednej strony, inicjatywy 
zmierzające do popularyzacji wiedzy o Polsce i Polonii w Stanach Zjednoczonych, 
z drugiej, współpraca z krajowymi instytucjami życia naukowego – z najbliższą mu, 
reaktywowaną w Kraju, Polską Akademią Umiejętności, a także Naczelną Dyrekcją 
Archiwów Państwowych, Biblioteką Narodową czy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej.

3.

Od początku swojego istnienia Polski Instytut Naukowy starał się patronować róż-
nego rodzaju inicjatywom integrującym społeczność polskich uczonych na ob-

czyźnie. Jakiego typu były to przedsięwzięcia? Jaki ich społeczny zasięg? Jakie ich 
trwałe efekty? To tylko cześć pytań, które można postawić, zastanawiając się nad rolą 
nowojorskiego ośrodka w powojennym emigracyjnym życiu naukowym.

Należy pamiętać, że miały one wielce zróżnicowany charakter. Część z nich była 
organizowana samodzielnie przez PIN, inne we współpracy z innymi instytucjami, 
na przykład Fundacją Kościuszkowską. Niekiedy odwoływały się one do środowisk 
polsko-amerykańskich, innym razem tylko do polskich. Część organizowano w for-
mule naukowej (konferencje), innym patronowała idea popularyzacji nauki i kul-
tury. Często istotną rolę spełniał kontekst towarzyszący wydarzeniu, na przykład 
w przypadku uroczystości rocznicowych. Trudno z dzisiejszej perspektywy dokonać 
hierarchizacji tych przedsięwzięć, gdyż wszystkie stanowią integralną część histo-
rii instytucji.
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Niewątpliwie jednak szczególnym osiągnięciem PIN-u stała się organizacja trzech 
Kongresów Uczonych Polskich z terenu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Chrono-
logicznie pierwszym z nich był kongres nowojorski, który miał miejsce w dniach 
26–28 listopada 1966 roku7. Za jego przygotowanie odpowiadał Damian S. Wandycz, 
ówczesny dyrektor Instytutu. Zjazd wpisywał się w obchodzone w sposób spek-
takularny przez całą polską emigrację uroczystości milenijne. W imieniu uczelni 
amerykańskich uczestników witał ówczesny dyrektor Instytutu Europy Środkowo-
-Wschodniej Henry Roberts. W dniu otwarcia kongresu referaty wygłosili Teodor 
Abel, Alexis C. Coudert, wiceprezes Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Oskar Halecki 
i Stanisław M. Ulam. W zjeździe wzięło udział ponad 500 uczestników, w ramach 
25 posiedzeń sekcyjnych wygłoszono ponad 130 referatów. Obradowano w 15 sek-
cjach obejmujących różne dziedziny nauki – od biologii po nauki techniczne. Naj-
większą popularnością cieszyła się Sekcja Historii, w której wygłoszono 22 referaty, 
po 13 wystąpień odnotowano w sekcjach: Literatury, Matematyczno-Fizycznej i Me-
dycyny. Część przedstawionych prac ogłoszono drukiem w tomie Studies in Polish 
civilization pod redakcją Damiana S. Wandycza, wydanym nakładem PIN-u i Insty-
tutu Środkowo-Europejskiego Uniwersytetu Columbia8.

Kongres odbił się szerokim echem w środowisku Polonii amerykańskiej, stał się 
także inspiracją dla elit polskich w Wielkiej Brytanii, które w 1970 roku zorganizo-
wały Kongres Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie w Londynie.

Kolejne spotkanie miało miejsce także w Nowym Jorku w dniach 23–25 kwietnia 
1971 roku. Ponownie nad przygotowaniami i organizacją czuwał Damian S. Wandycz. 
Obradowano w 14 sekcjach, w spotkaniu uczestniczyło ok. 600 osób, prelegenci re-
prezentowali 76 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, 11 z Kanady i dwa z Euro- 
py9. Uczestnicy byli przedstawicielami 15 dyscyplin naukowych. W porównaniu z po-
przednim zjazdem nastąpiły niewielkie zmiany: biologię i chemię włączono do Sek-
cji Nauk Przyrodniczych, architekturę – do Sekcji Sztuki oraz utworzono Sekcję 
Teologii.

Patronat nad Kongresem przyjęły dwie instytucje związane z Uniwersytetem Co-
lumbia – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Szkoła Stosunków Między- 
narodowych, a patronat honorowy objął Andrew W. Cordier – prezydent (rektor) Uni-
wersytetu Columbia. Spotkanie otworzył Damian S. Wandycz – przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego. W części plenarnej głos zabierali także: Stanisław Mro- 

7 Zob. relację D. I. Bieńkowskiej, S. Bobra-Tylingo i A. Iwańskiej, Nowojorskie millenium, „Kultura”, 
Paryż, 1967, nr 3 (233), s. 100–109.

8 Studies in Polish civilization. Seleced papers presented at the 1. Congress of the Polish Institute of Arts 
and Sciences in America, Nov. 25, 26, 27, 1966 in New York, ed. D. S. Wandycz, New York, [ok. 1971].

9 D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 52. Zob. także, Z. Byrski, 2-gi Zjazd polskich naukow-
ców w New Yorku, „Kultura”, Paryż, 1971, nr 6 (285), s. 122–126.
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zowski, ówczesny prezes PIN-u, Alojzy A. Mazewski, prezes Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej, oraz Oskar Halecki. Główny referat na temat polskich matematyków 
w Stanach Zjednoczonych wygłosił Stanisław M. Ulam. W imieniu Uniwersytetu Co-
lumbia przemawiał Joseph Rothschild. Mówił m.in. o trzech refleksjach, do jakich 
skłania go organizacja spotkania uczonych. Warto zacytować tę opinię znakomite-
go znawcy historii Polski:

Pierwsza dotyczy szerokiego wachlarza intelektualnego, obejmującego piętnaście naukowych 
i zawodowych dyscyplin. W wieku specjalizacji fakt ten działa krzepiąco, nawiązując do daw-
nej, czcigodnej, a dziś często zapoznawanej koncepcji jednego wielkiego świata wiedzy, które-
go wszyscy – mam nadzieję – jesteśmy obywatelami. Druga refleksja to „polskość”, którą za-
równo w tematyce, jak i genealogii przekazują nam uczestnicy Kongresu. Kultura polska raz 
jeszcze manifestuje, że jest powszechna, nie przestając być narodową. Wreszcie trzecia reflek-
sja dotyczy tematu raczej smętnego: emigracji, która Polakom nie jest obca. Od czasów Odro-
dzenia poprzez Wielką Emigrację Romantyczną aż do naszych dni Polacy dawali dowody, że 
emigracja potrafi przechowywać, przekazywać i rozwijać kulturę narodową. Nie należy jed-
nak zapominać, że za emigrację płaci się zawsze bardzo wysoką – mimo że utajoną – cenę10.

Jak zauważył Damian S. Wandycz, sukcesem Kongresu było zgromadzenie uczest- 
ników reprezentujących różne generacje – od studentów, przez doktorantów, do uczo-
nych o uznanym dorobku, oraz poszerzenie jego grona o badaczy innych narodo-
wości, interesujących się Polską. Ponadto – w opinii głównego organizatora – na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że z prelegentów tylko 45 brało udział w poprzednim 
spotkaniu, a ponad 100 zgłosiło swój akces po raz pierwszy11.

Ostatni z Kongresów zorganizowano w dniach 16–18 maja 1975 roku. Uczestniczy-
ło w nim 400 uczonych, pisarzy i artystów ze Stanów Zjednoczonych (blisko 60%), 
z Kanady (ok. 30%) i innych krajów, m.in. z Argentyny, Australii, Francji, Izraela, Ja-
ponii, Polski, RFN, ze Szwajcarii i z Włoch. Gościny uczestnikom spotkania udzie-
lił Uniwersytet McGill w Montrealu. Tym razem, po śmierci Damiana S. Wandycza, 
organizacją zjazdu zajął się Tadeusz Brzeziński, były konsul generalny w Kanadzie, 
a firmował go kanadyjski oddział PIN-u.

Kongres obradował w 18 sekcjach, wygłoszono 185 referatów. Nowymi sekcjami, 
powołanymi z inicjatywy Tadeusza Brzezińskiego, były: Etniczna i Polonii Zagra-
nicznej, Prasy i Środków Masowego Przekazu oraz Instytutów Polskich i Bibliotek 
za Granicą12. Wykład inauguracyjny na temat kryzysu i zmian w międzynarodowym 
systemie politycznym przedstawił Zbigniew Brzeziński. W centrum zainteresowa-
nia stanęła kwestia etniczna, analizowana z punktu widzenia dziejów Polonii oraz 

10 Za D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 52.
11 Tamże, s. 52–53.
12 Archiwum PIASA, T. Brzeziński, Trzeci Polski Kongres Naukowy w Ameryce. Sprawozdanie Prze-

wodniczącego Komitetu Organizacyjnego, sygn. 17/175.
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towarzyszących jej kontekstów: społecznego, politycznego i kulturowego13. Ówcze-
sny dyrektor PIN-u Eugeniusz Kleban na pytanie, jakie były największe osiągnięcia 
Kongresu, odpowiadał:

Na pierwszym miejscu muszę postawić przyspieszenie tempa formowania się wspólnoty in-
telektualnej Polonii amerykańskiej pod kierownictwem PIN. Ten proces jest częścią większego 
procesu społecznego – krystalizacji identyczności etnicznej Polaków w ramach pluralistyczne-
go społeczeństwa amerykańskiego. Scaleniowy ruch wewnątrz grup etnicznych wyraźnie po-
czyna się też wśród rozproszonych po 50 stanach Polaków. Scalenia odbywają się na różnych 
poziomach społecznych w ramach naszej grupy etnicznej. Integracja uczonych polsko-amery-
kańskich jest formowaniem się elity etnicznej, niezbędnej dla kulturalnego rozwoju i podnie-
sienia się Polonii. W związku z tym zjawiskiem stoi drugie osiągnięcie: duże nasilenie refe-
ratów, dyskusji i sympozjów na tematy etniczne, głównie polonijne i ich wielka popularność 
wśród uczestników. […] My w Komitecie Organizacyjnym uważaliśmy „ethnicity” za główną 
ideę, motto Kongresu. Co to znaczy? Rośnie nowa dziedzina naukowa. […] Wglądanie głę-
boko w siebie, teraz i tu na miejscu, nie odwracanie się wstecz, gdzieś daleko poza oceany, po- 
za teraźniejszość14.

Treść kongresowych referatów wpisywała się we wspomniany już proces „ame-
rykanizacji” PIN-u. Przykładem może być marginalizacja dotychczas dominującej 
na kongresach tematyki historycznej na rzecz socjologii oraz nauk politycznych.

W następnych latach nie organizowano już kolejnych spotkań, za wyjątkiem tego, 
które miało miejsce w dniach 18–20 czerwca 1992 roku z okazji 50-lecia istnienia or-
ganizacji. Kongres odbył się już w zupełnie innych realiach społeczno-politycznych, 
z udziałem licznej delegacji z Kraju, w tym m.in. rektorów trzech polskich uniwersy-
tetów (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego), przewodniczących PAN-u i PAU15

Rolę kongresów przejęły organizowane corocznie od 1978 roku, zwykle na jed-
nym z uniwersytetów amerykańskich, Walne Zgromadzenia PIN-u, połączone z pre-
zentacją międzynarodowego dorobku grona uczonych zajmujących się tematyką 
polską. Niejako dopełnieniem tych inicjatyw były organizowane pod patronatem 

13 Szerzej na ten temat zob. B. H. [Benedykt Heydenkorn], Problematyka etniczna na konferencji w Mont-
realu, „Związkowiec”, 17 VI 1975.

14 Archiwum PIASA, E. Kleban, III Kongres Polskiego Instytutu Naukowego. Refleksje uczestnika, ma-
szynopis, b.d., sygn. 17/175. Jako przykłady tego nowego podejścia autor wymienił m.in. referaty 
Adama Bromkego, Zbigniewa Brzezińskiego, Aleksandra Gelli, Leszka Kołakowskiego i Andrzeja 
Stypułkowskiego. Zob. także fragment rozmowy z Eugeniuszem Klebanem w artykule Polski Kon-
gres Naukowy w Montrealu, „Głos Narodu”, Londyn, 10 VII 1975 oraz Polska w ostatnim ćwierćwie-
czu XX wieku, „Związkowiec”, 26 VIII 1975.

15 Ponadto z okazji 50. rocznicy powstania PIN-u 1 października 1992 r. w Bibliotece Uniwersytetu 
Nowojorskiego zorganizowano spotkanie z udziałem 10 amerykańskich towarzystw naukowych i re-
prezentacji uniwersytetów. Wykład wprowadzający wygłosił Richard Pipes.
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PIN-u konferencje naukowe. Przykładem mogą być choćby dwa spotkania. Jedno 
z nich, zorganizowane w 1992 roku, poświęcono tematyce polsko-niemieckiej („New 
Germany, Poland and the Future of Europe”), z udziałem uczonych polskich, nie-
mieckich i amerykańskich16. Drugie dotyczyło Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża 
Piotra Curie, a odbyło się w 1998 roku z okazji rocznicy odkrycia przez nich polo-
nu i radu.

Funkcję integrującą środowisko polskich uczonych na uchodźstwie pełniły tak-
że wydawane pod patronatem PIN-u czasopisma. Mam na myśli „Bulletin of the 
Polish Institute of Arts and Sciences in America” i „The Polish Review”. Pierwszy 
numer „Bulletin…” ukazał się z datą października 1942 roku. We Wprowadzeniu 
(Introduction), zapewne autorstwa Oskara Haleckiego, pisano, że periodyk ma 
do spełnienia dwa cele. Po pierwsze, ma być kroniką działalności PIN-u. Po dru-
gie, ma zastąpić wydawany w okresie międzywojennym „International Bulletin of 
the Polish Academy”, informujący o dokonaniach Polskiej Akademii Umiejętno-
ści17. Dalej podkreślano, że „Bulletin…” ma być hołdem dla przeszłych osiągnięć 
polskich uczonych oraz ich obecnej walki oraz służyć współpracy polskich i ame-
rykańskich naukowców18. W założeniu pismo miało być kwartalnikiem. W latach 
1942–1946 ukazało się w sumie 12 numerów, ostatni, z datą 1945/1946, wyszedł jako 
rocznik.

Zawartość periodyku w dużym stopniu odzwierciedlała różne formy działalności 
Instytutu. Dokumentowano oficjalne wystąpienia władz, drukowano materiały z kon-
ferencji organizowanych przez PIN, informowano o działalności poszczególnych sek-
cji. Cechą charakterystyczną czasopisma była obecność na jego łamach międzynaro-
dowego grona autorów. Jak można przypuszczać, stało się to przede wszystkim dzięki 
aktywności Oskara Haleckiego, który był nie tylko jednym z jego kluczowych auto-
rów, ale także animował różnego rodzaju naukowe przedsięwzięcia instytucji. Przy-
czyną zamknięcia pisma były, jak wspominałem, kłopoty finansowe Instytutu.

W 1956 roku, wraz z poprawą kondycji finansowej PIN-u, wrócono do idei wy-
dawania czasopisma. W tym samym roku ukazał się pierwszy numer „The Polish Re-
view” pod redakcją Stanisława T. Skrzypka i Bernarda Ziffera. Począwszy od drugiego 
numeru, funkcję redaktora naczelnego objął Ludwik Krzyżanowski. W pierwszym 
składzie redakcji znaleźli się zarówno profesorowie akademiccy, na przykład Oskar 
Halecki czy Wacław Lednicki, jak i osobistości polityczne: Zygmunt Nagórski sr. 
czy Stanisław Strzetelski.

16 Materiały zostały opublikowane w „The Polish Review”.
17 Introduction, „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, 1942, vol. 1, no. 1, s. 7.
18 Tamże.

POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W NOWYM jORKU…



212

Na stanowisku redaktora naczelnego znajdowali się kolejno: Stanisław T. Skrzy-
pek, Ludwik Krzyżanowski, Stanisław Barańczak, Joseph W. Wieczerzak, Charles 
S. Kraszewski. Obecnie sprawuje ją James S. Pula.

W założeniu redakcji, pismo miało być anglojęzyczne i informować o szeroko 
rozumianym polskim życiu kulturalnym w przeszłości i teraźniejszości, adresowa-
no je zarówno do Polaków, jak i cudzoziemców19.

W rocznicowym artykule wieloletnia redaktorka pisma Krystyna Serejska-Olszer 
pisała:

Stosunkowo niewielka popularność The Polish Review nie umniejsza jego wartości, zwa-
żywszy, że jest to pismo naukowe. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pismo adresowa-
ne jest nie tylko do naukowców, ale i do szerszego grona czytelników zainteresowanych poważ-
nie Polską. […] W czasach politycznego zniewolenia pismo było pomostem łączącym polską 
myśl niepodległą w kraju z wolnym światem i skupiało na swoich łamach naukowców z obu 
stron Atlantyku. Obecnie jest trybuną polskiej nauki i sztuki w anglojęzycznym świecie20.

Od początku ambicją redaktorów było stworzenie wielodyscyplinarnego czaso-
pisma o profilu humanistycznym. Zdaniem Krystyny Serejskiej-Olszer, zaintereso-
wania autorów publikujących na łamach „The Polish Review” skupiały się głównie 
wokół następujących dziedzin polskiej nauki i kultury:
1. historia dawna i nowsza wraz z historią dyscyplin naukowych i filozofią;
2. literatura, lingwistyka i teatr wraz z przekładami najwybitniejszych dzieł polskich;
3. sztuka;
4. nauki społeczne i polityczne wraz z ekonomią;
5. problematyka polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych21.

Wiele numerów miało charakter monograficzny, poświęcono je wybranym posta-
ciom i problemom dotyczącym polskiego wkładu w dzieje nauki i kultury światowej.

Walorem obu pism była ich interdyscyplinarność. Na ich łamach publikowali zna- 
ni uczeni reprezentujący nauki ścisłe, medyczne, humanistyczne i społeczne – pol-
scy emigranci, badacze polskiego pochodzenia zamieszkujący w USA, nie brako-
wało także przedstawicieli nauki innych krajów, głównie amerykańskiej.

Porównując „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America” 
z „The Polish Review”, wyraźnie widać ewolucję aktywności nowojorskiej placówki. 
W tym pierwszym piśmie starano się zachować równowagę między naukami ści-
słymi a humanistyką22. „The Polish Review” stał się periodykiem zdominowanym 

19 Foreword, „The Polish Review”, 1956, nr 1.
20 K. Serejska-Olszer, Złote gody „The Polish Review”, „Nowy Dziennik”, 17 XI 2006, dodatek „Prze-

gląd Polski”.
21 Tamże.
22 Zob. S. Strzetelski, Appendix F. [zawierający zestawienie publikacji w obu pismach za lata 1942–1959], 

w: tenże, The Polish Institute…, s. 38–48.
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przez przedstawicieli nauk humanistycznych. Taka tendencja utrzymuje się do chwili 
obecnej. Jedyną zmianą widoczną w czasopiśmie od przełomu lat 80. i 90. jest coraz 
mocniej zaznaczająca się obecność autorów krajowych. Mimo deklaracji, że pismo 
będzie otwarte na obcych autorów zajmujących się polską tematyką, liczba publi-
kowanych przez nich tekstów była stosunkowo niewielka. W praktyce „The Polish 
Review” jest periodykiem, któremu ton nadają Polacy – emigranci i przedstawicie-
le tzw. Polish Americans.

Aktywność PIN-u na polu życia naukowego to także sygnowane przez niego wy-
dawnictwa, działalność sekcji, organizacja konferencji i odczytów. Niejako symbo-
licznym w dwojakim sensie – ze względu na osobę autora i temat – początkiem działań 
wydawniczych Instytutu była publikacja monografii Mieczysława Haimana. Autor 
to senior polskiej historiografii na gruncie amerykańskim, postać Naczelnika na-
tomiast łączyła i łączy do dzisiaj obydwa narody23. W następnych latach pod egidą 
PIN-u ukazało się kilkadziesiąt książek, przede wszystkim z szeroko rozumianych 
nauk humanistycznych. Wśród autorów znaleźli się m.in. socjolog Feliks Gross, 
historyk Jan Kucharzewski czy historyk literatury Wacław Lednicki. Publikowano 
także tłumaczenia polskiej literatury, m.in. Zygmunta Krasińskiego, Adama Mic-
kiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego.

Działalność wspominanych sekcji rozwijała się dynamicznie przez latach trwa-
jącej wojny. Z czasem ich aktywność zaczęła stopniowo zamierać. Próby reaktywa-
cji niektórych z nich, podjęte na początku lat 70. (na przykład Sekcji Historycznej), 
zakończyły się jedynie krótkotrwałym sukcesem. Działalność sekcji zaczęły zastę-
pować konferencje i odczyty. Przykładowo warto wymienić organizację akademii 
w 1955 roku z okazji setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. W wypełnionym 
audytorium Hunter College na Manhattanie zebrało się 2500 osób, wśród nich wie-
le osobistości polskiego i amerykańskiego życia naukowego i kulturalnego. Wiersze 
polskiego poety w angielskim przekładzie recytował William H. Auden. Zwieńcze-
niem tych obchodów była zbiorowa monografia Adam Mickiewicz in World Litera-
ture pod redakcją Wacława Lednickiego, opublikowana przez Berkeley University 
Press24. Wśród autorów znalazło się międzynarodowe grono uczonych, znawców 
i komentatorów dorobku polskiego poety.

Co roku instytucja organizowała odczyty uczonych, artystów i pisarzy. Przykładowo 
tylko w latach 1956–1960 odbyły się 22 sympozja dyskusyjne i 31 odczytów. Na te 
ostatnie – już w latach 60. – zapraszano także prelegentów z Kraju. Gośćmi PIN-u 
byli m.in.: Władysław Bartoszewski, Sławomir Mrożek i Władysław Tatarkiewicz. 
W następnych latach odczyty w siedzibie PIN-u mieli inni czołowi polscy inte- 

23 Szerzej na temat tej postaci zob. T. Kaczorowska, Herodot Polonii amerykańskiej. Mieczysław Haiman 
(1888–1949), Warszawa, 2009.

24 Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium, ed. W. Lednicki, Berkeley – Los Angeles, 1956.
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lektualiści, wymieniam tytułem przykładu: Aleksander Gieysztor, Tadeusz Kan-
tor, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Różewicz, ks. Józef Tischner, Wacław Sierpiński, 
kard. Karol Wojtyła.

4.

Pora na podsumowanie. Nie ulega wątpliwości, że wieloletnia działalność Pol-
skiego Instytutu Naukowego w zakresie polskiego życia naukowego na obczyź-

nie zasługuje na uznanie. Spoglądając ze współczesnej perspektywy, można stwier-
dzić, że elity związane z Drugą Wielką Emigracją, bez względu na kraj osiedlenia, 
miały trzy możliwe sposoby postępowania. Hasłowo można je określić mianem strate-
gii odwołujących się do idei „asymilacji”, „getta” i „integracji”.

Ta pierwsza oznaczała faktycznie „roztopienie” polskiej elity intelektualnej w kra-
ju osiedlenia, zerwanie oficjalnych związków z polskością, stopniowe zapominanie 
o narodowych korzeniach, przyjęcie, przynajmniej na użytek zawodowy, obcych wzo-
rów. Ta druga wiązała się z zamknięciem w kręgu emigracji, podkreślaniem na każ-
dym kroku polskiej tożsamości, a także w mniejszym lub większym stopniu z igno-
rowaniem życia naukowego kraju osiedlenia. Wreszcie trzecia była świadomym 
wyborem życia w dwóch kulturach, dwóch tradycjach intelektualnych, dwóch ję-
zykach. Polegała na budowaniu mostów między polskością a środowiskiem kraju 
osiedlenia.

Kierownictwo PIN-u od samego początku wybrało tę ostatnią drogę, stawiając 
sobie inne cele niż na przykład instytucje polskiego życia naukowego w Wielkiej 
Brytanii. Działalność Instytutu skupiała się na kilku funkcjach. Pierwszą z nich 
była informacyjna. Nakładem nowojorskiej instytucji ukazały się trzy informatory 
dotyczące polskich uczonych, naukowców, pisarzy i artystów mieszkających i pracu-
jących na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady25. Stanowią one do dzisiaj pod-
stawowe źródło do badań nad obecnością Polaków emigrantów w amerykańskim 
i kanadyjskim życiu naukowym.

Drugą istotną funkcją Instytutu była popularyzacja polskich dokonań z różnych 
dziedzin nauki oraz polskiej tematyki w świecie anglosaskim. Służyły temu wspo-
mniane publikacje (w tym czasopisma), współpraca z amerykańskimi instytucjami na-
ukowymi, organizacja kongresów i konferencji. Celem było, jak choćby w przypad-
ku badań nad społecznościami etnicznymi podjętymi z inicjatywy Feliksa Grossa, 
trwałe wpisanie polskiej problematyki w jeden z głównych nurtów amerykańskiej 
humanistyki.

25 Register of Polish American Scholars, Scientists, Writers & Artists, ed. Damian S. Wandycz, New 
York, 1969; Directory of the Members of The Polish Institute of Arts and Sciences in America, New 
York, 1975; 50th Anniversary Directory of Members 1992, New York, 1993.
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Do zadań PIN-u należała także integracja środowiska polskich elit intelektu-
alnych w Ameryce oraz osób podejmujących polską tematykę, tworzenie różnego 
rodzaju miejsc służących nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, wymianie doświad-
czeń, inspirowaniu inicjatyw budujących poczucie tożsamości i dumy z przynależ-
ności do polskiej nauki i kultury. Jednym z nich były i są do chwili obecnej biblio-
teka i archiwum, mieszczące się w siedzibie PIN-u w Nowym Jorku. Od 1964 roku 
Instytut uczestniczył także w organizacji i przyznawaniu Nagrody Fundacji Alfre-
da Jurzykowskiego. W 1993 roku decyzją władz utworzono także własne, wręczane 
do dzisiaj, nagrody naukowe. Mam na myśli w dziedzinie nauk humanistycznych 
i społecznych: Nagrody im. Oskara Haleckiego (Oskar Halecki Polish East Central 
European History Award), im. Bronisława Malinowskiego (Bronislaw Malinowski So-
cial Award) oraz im. Wacława Lednickiego (Waclaw Lednicki Humanities Award). 
Natomiast w dziedzinie nauk ścisłych i nauk stosowanych: Nagrody im. Casimira 
Funka (Casimir Funk Natural Science Award) i Tadeusza Sendzimira (Tadeusz Sen-
dzimir Applied Science/Engineering Award).

Wreszcie last but not least, warto podkreślić te przedsięwzięcia władz i członków 
PIN-u, które służyły wspieraniu nauki i kultury w Kraju. Na przestrzeni kilkudzie- 
sięciu lat kierownictwo Instytutu patronowało wielu inicjatywom pomocy instytu-
cjom i uczonym w Polsce. Wysyłano książki i periodyki, sprzęt medyczny i labora-
toryjny, fundowano stypendia badaczom z Kraju. Mimo deklarowanej apolityczno-
ści, Polski Instytut Naukowy wielokrotnie zabierał także głos w obronie łamanych 
w Polsce praw człowieka i wolności słowa. Przykładowo władze PIN-u udzieliły po-
parcia sygnatariuszom listu 34 polskich intelektualistów w 1964 roku, krytykują-
cym rządy Władysława Gomułki, protestowały przeciwko antysemickiej kampanii 
w 1968 roku, a w latach 80., we współpracy z National Endowment for Democracy, 
udzielały pomocy członkom „Solidarności”26.
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Summary

The article presents various activities of the Polish Institute of Arts and Sciences of 
America (PIASA) in New York, with particular reference to the congresses of Polish 

scholars from the US and Canada (New York 1966, New York 1971, Montreal 1975). Or-
ganised under PIASA’s patronage, the congresses aimed to integrate the community of Pol-
ish émigré scholars, to document their output and to promote it at an international level.
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Wybrane aSpekty 
pOlSkiegO SZkOlnictWa WyżSZegO 
W aMeryce półnOcnej na łaMacH 

pOlSkicH cZaSOpiSM ucHOdźcZycH

Redakcja londyńskiego „Dziennika Polskiego” (dalej: DP), cywilnego organu pol- 
 skiego rządu na uchodźstwie, starała się śledzić losy Polaków na całym świecie. 

W roku 1942 utworzono specjalny cotygodniowy dodatek „Polacy za Granicą”, któ-
ry ukazywał się we wtorki. Zamieszczano w nim listy, doniesienia, informacje, któ-
re docierały od rodaków do Londynu pocztą wojenną. W telegraficznych skrótach 
opisywano tułacze losy i aktywność polskiej emigracji. Pierwszym sygnałem o pol-
skiej działalności oświatowej poza granicami Wielkiej Brytanii był list z Kanady, 
napisany w roku 1941 przez żonę oficera Wojska Polskiego, w którym czytamy, że 
70 Polek zorganizowało w Montrealu Komitet Polek Uchodźczyń Wojennych1. Ce-
lem istnienia organizacji była walka o niepodległość Ojczyzny poprzez działalność 
w sekcjach: kulturalno-oświatowej, odzieżowej, prasowej i pomocy lekarskiej. Inte-
resujący nas aspekt prasy oświatowej obejmował nauczanie dzieci języka polskiego, 
a pozostałych Polaków znajdujących się w Kanadzie – angielskiego.

Aż 11 artykułami DP uczcił 400. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika, czyniąc z niej 
 polskie święto narodowe obchodzone uroczyście na całym świecie pod hasłem: 

1 List z Kanady, „Dziennik Polski” (dalej: DP), 1941, nr 183, s. 3.
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„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię!”. Rozpisywano się o przy-
gotowywanych w Stanach Zjednoczonych z wielkim rozmachem i z dużym na-
kładem pracy Dniach Kopernikowskich przez Fundację Kościuszkowską oraz Pol-
ski Instytut Naukowy w USA, uczelnie amerykańskie i kanadyjskie – Uniwersytet 
Columbia, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Nowego Brunszwiku, Uniwersytet Pit-
tsburski (posiadający wspaniałą Salę Kościuszkowską), Uniwersytet w Toronto, Uni-
wersytet Yale oraz American Economic Association2. Skrzętnie przedrukowano ar-
tykuł z czołowego pisma amerykańskiego „Washington Post”, w którym wyrażono 
opinię, że Polska jest bardziej łacińska niż Włochy, bardziej zachodnia niż Francja, 
i przedstawiono Polaków jako naród o wspaniałej przeszłości politycznej, porów-
nując dzieje naszego Kraju z losami Irlandii3. Równie chętnie relacjonowano inne 
doniesienia prasowe z całego świata na temat obchodów Dni Kopernika, dokumen-
tując je zdjęciami4.

Na pierwszej stronie gazety z 28 maja 1943 roku zamieszczono informację o au-
dycji Radia Watykańskiego, w której bezapelacyjnie uznano wielkiego astronoma 
za Polaka5. Traktowano to niemal jak bitwę, donosząc, że Niemcy w oczach świata 
przegrali wojnę o Kopernika. Podkreślenie polskości naukowca to ważny element 
w walce z propagandą niemiecką, głoszącą, że był wielkim uczonym niemieckim. 
Jak na urzędowy dziennik przystało – w 400. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika 
ukazało się też orędzie prezydenta6.

Trzy miesiące później DP zamieścił obszerny artykuł Wiktora Stanisławskiego, opi-
sujący hołd złożony wielkiemu Polakowi w Chile (Ameryka Południowa) przez Uni- 
wersytet Chilijski i Chilijski Papieski Uniwersytet Katolicki w Santiago, Uniwersytet 
Techniczny Santa Maria w Valparaíso, Uniwersytet w Concepción, Seminarium Metro-
politalne w Concepción. Odbyły się akademie, manifestacje na rzecz Polski, ukaza- 
ły się artykuły okolicznościowe w prasie. Najpoważniejsze chilijskie pismo „Ercilla” 
swój artykuł wstępny zatytułowało Kopernik był Polakiem. Jeden ze studentów z tego 
kraju wygłosił inauguracyjne przemówienie w języku polskim bezbłędnie i w szacie 
stylistycznej bardzo pięknej. Nad całością obchodów czuwał polski profesor i dwóch 
księży niewymienionych z nazwiska. Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła 

2 W., Przed 400. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika (24 V 1943), DP, 1943, nr 785, s. 2.
3 Obchody Dni Kopernika, DP, 1943, nr 796, s. 2.
4 Manifestacyjna ustawa amerykańska w 400-lecie śmierci Kopernika stanu New Jersey, DP, 1943, nr 848, 

s. 3; M. K., Pomnik M. Kopernika w 400-lecie, DP, 1943, nr 880, s. 1; Świat w 400 rocznicę śmierci 
M. Kopernika, DP, 1943, nr 881, s. 2; W hołdzie Kopernikowi. Przebieg uroczystości w Londynie, DP, 
1943, nr 882, s. 2; Ku czci Kopernika w St. Zjednoczonych, DP, 1943, nr 883, s. 2; Echa uroczystości 
Kopernikańskich na Bliskim Wschodzie, DP, 1943, nr 890, s. 2.

5 Niemcy przegrali wojnę o Kopernika, DP, 1943, nr 883, s. 1.
6 Orędzie Prezydenta RP w 400 rocznicę śmierci Kopernika, DP, 1943, nr 885, s. 1.
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akcja propagująca polską literaturę. Autor ubolewał, że dostępne były tylko dawne 
wydania powieści Henryka Sienkiewicza, Josepha Conrada i książka o Marii Skło-
dowskiej-Curie7.

Tematykę związaną z Kopernikiem na łamach DP zakończył Karol Estreicher 
artykułem na temat medali bitych ku czci uczonego w Polsce i innych krajach w XVIII 
i XIX wieku8.

Czytelnicy dziennika dowiedzieli się także o rozmiarach pomocy niesionej od wy-
buchu wojny polskim naukowcom i studentom na terenie USA i poza tym kra-

jem. Podkreślano, że dzięki tej działalności wielu polskich badaczy miało możliwość 
dalszej pracy naukowej w Stanach Zjednoczonych, obejmując katedry i prowadząc 
wykłady na poszczególnych uniwersytetach oraz w pracowniach naukowych. Fun-
dacja Kościuszkowska pamiętała także o uczonych pozostających w Kraju, niosąc 
pomoc materialną profesorom Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie i Uni-
wersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pomocy tej zaprzestano z momen-
tem okupacji Wileńszczyzny i Litwy przez Związek Radziecki. Organizacja współ-
pracowała z Uniwersytetem Polskim za Granicą we Francji i z uczonymi, którzy 
znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Dzięki pomocy Fundacji Kościuszkowskiej zor-
ganizowane zostały kursy uniwersyteckie dla studentów-żołnierzy internowanych 
w Szwajcarii9. Na łamach DP napisano, że instytucja pozyskuje środki poprzez zbiór-
kę pieniędzy wśród Polaków i Amerykanów, odnotowano, że w 1942 roku zebrano 
27 902,84 dolara. Zamieszczono także szczegółowy wykaz, w jaki sposób rozdyspo-
nowano te fundusze.

DP na swoich stronach starał się opisywać wszystkie zjawiska służące manife-
stacji oraz propagandzie polskiego dorobku naukowego i kulturalnego w Stanach 
Zjednoczonych czy podtrzymywaniu szkolnictwa polskiego i utrzymywaniu języ-
ka polskiego w szkołach i na uniwersytetach. Temu celowi służyły notatki o Zjeździe 
Polskiej Inteligencji Zawodowej (lekarzy, dentystów, adwokatów, artystów) w sierp-
niu 1941 roku w Grand Rapids w Michigan czy Zjeździe Syndykatów Dziennikar-
skich w Ameryce (28 lutego–1 marca 1942 roku)10. Odnotowano także utworzenie 
kierunku polonistyka na Uniwersytecie DePaul w stanie Illinois. Polskie studium pro-

7 W. Stanisławski, Sprawy polskie w Chile. Hołd Kopernikowi. Filmy i książki, DP, 1943, nr 946, s. 2.
8 K. Estreicher, Medal Kopernika, czyli odnajdywanie rzeczy znanych, DP, 1943, nr 1015, s. 3; to pole-

mika z artykułem J. Węgierskiego, Polonica w Anglii, DP, 1943, nr 1010, s. 3.
9 Z. Leszczyc, Światło w obozach. Polscy internowani w Szwajcarii nie marnują czasu, DP, 1943, nr 882, 

s. 2. Por. zawarty w niniejszym tomie artykuł Wybrane problemy szkolnictwa polskiego w Europie Za-
chodniej i Środkowo-Wschodniej z perspektywy prasy emigracyjnej, przyp. 10.

10 Zjazd Polskiej Inteligencji Zawodowej w USA, DP, 1941, nr 376, s. 2; Dziennikarze polscy w USA, DP, 
1942, nr 513, s. 3.
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wadził tam prof. Włodzimierz Skłodowski11. Na wykłady uczęszczało 100 studentów, 
ucząc się języka polskiego. Program obejmował kurs gramatyki i składni polskiej, 
wykłady o literaturze złotego wieku, romantyzmu, dramacie i powieści współcze-
snej. Studenci mieli do dyspozycji 1000 tomów książek w języku polskim we wła-
snej bibliotece.

24 września 1941 roku obchodzono ćwierćwiecze istnienia polskiej katedry na Uni-
wersytecie Columbia. DP opisał wysiłek dr. Arthura Pruddena Colemana, który nie-
strudzenie zachęcał młodzież amerykańską i polsko-amerykańską do nauki języ-
ka polskiego i poznawania polskiej kultury, a ponadto zorganizował specjalny cykl 
wykładów poświęcony polskiej literaturze współczesnej. Prowadzili je wybitni pol-
scy profesorowie z USA oraz

najsławniejsi przedstawiciele współczesnej literatury polskiej – J. Tuwim, K. Wierzyński, J. Le-
choń, J. Wittlin12.

Jednocześnie zorganizowano Miesiąc Książki Polskiej przy współpracy szeregu 
dziennikarzy i krytyków oraz wydawców polskich i amerykańskich. Kilka miesięcy 
później dziennik poinformował czytelników o publikacjach wydanych na tym uni-
wersytecie13. Pierwszą z nich była książka dr. Richarda Wonsera Timsa pt. Germanizing 
Prussian Poland14, w której autor dokonał analizy procesu germanizacji polskich 
ziem zachodnich, drugą – Is modern culture doomed? prof. Andrzeja Jana Krzesiń-
skiego15 o współczesnej kulturze polskiej.

W sierpniu 1942 roku DP, starając się podtrzymać wiarę i nadzieję w Polakach 
rozproszonych na całym świecie, z dumą powiadomił o uroczystym otwarciu 15 maja 
Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku16. Miał być autonomiczną stacją 
naukową Polskiej Akademii Umiejętności, największej polskiej placówki naukowej, 
mającej przed wojną swoje jednostki w Rzymie i w Paryżu, a którą Niemcy w Pol-
sce zlikwidowali. Inicjatywa utworzenia Instytutu wyszła od członków Akademii 
przebywających w Stanach Zjednoczonych. Główny cel działalności instytucji to 
popieranie polskiej nauki i nawiązywanie stałej współpracy między nią a naukowy-
mi środowiskami amerykańskimi, szerzenie wiedzy o Polsce i jej kulturze w Sta-
nach Zjednoczonych oraz ułatwienie polskim uczonym poznanie nauki i kultury 
amerykańskiej. Polski Instytut Naukowy miał też tworzyć ognisko biblioteczno- 

11 Polonistyka na De Paul University, DP, 1941, nr 385, s. 2.
12 Ćwierćwiecze katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia, DP, 1941, nr 400, s. 2.
13 Polacy na szerokim świecie, DP, 1942, nr 483, s. 2.
14 R. W. Tims, Germanizing Prussian Poland. The H-K-T Society and the struggle for the Eastern march-

es in the German Empire, 1894–1919, New York, 1941.
15 A. J. Krzesiński, Is modern culture doomed?, New York, 1942. 
16 B. W-ski, Utrzymanie ciągłości nauki polskiej, DP, 1942, nr 636, s. 2.
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-archiwalne dla prac naukowych o Polsce, gromadząc i udostępniając książki, kom-
plety czasopism naukowych i materiałów źródłowych oraz inwentaryzując wszel-
kie polonica znajdujące się w innych zbiorach na terenie USA. Był zobowiązany 
ściśle współpracować z Fundacją Kościuszkowską oraz innymi organizacjami na-
ukowymi i tworzyć polskie centrum wydawnicze, zwłaszcza w zakresie nauk hu-
manistycznych i społeczno-gospodarczych. Autor relacji zapewniał, że powstanie 
tej placówki zostało przyjęte z wielką radością przez Polonię amerykańską oraz że 
prasa polska za oceanem poświęciła temu wydarzeniu wiele uwagi, podkreślając 
znaczącą rolę, jaką odegra na polu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej.

Należy nadmienić, że DP odnotował też utworzenie 21 października 1943 roku 
kanadyjskiego oddziału Polskiego Instytutu Naukowego przy Uniwersytecie McGill 
w Montrealu17 oraz w Tel Awiwie-Jaffie w Ekanut House (14 grudnia 1943 roku)18. 
Uwagę redakcji DP przykuła także konferencja historyków w Nowym Jorku (mia-
ła miejsce w dniach 29–31 października 1943 roku)19, na której postanowiono re-
aktywować Federację Towarzystw Historycznych Wschodniej Europy utworzoną 
w 1927 roku.

W połowie lat 50. pojawiły się doniesienia o wyjazdach z gościnnymi wykłada-
mi polskich profesorów na uczelnie zagraniczne na całym świecie20.

Osobną kategorię doniesień od 1945 do 1989 roku stanowiły korespondencje 
ze Stanów Zjednoczonych, które opisywały działalność Fundacji Kościuszkowskiej, 
Instytutu Polskiego w Chicago, Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Nowym Jorku, 
Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, katedry polskich profesorów 
na uniwersytetach amerykańskich, pomoc udzielaną uczącym się Polakom przez roz-
maite organizacje i instytucje, gościnne odczyty polskich uczonych oraz studentów 
na uniwersytetach amerykańskich, zjazdy polskich naukowców, ich protesty w Ame-
ryce przeciwko sowietyzacji nauki w Polsce, wyróżnienia polskich badaczy za osią-
gnięcia naukowe w USA, solidarność z nauką polską w czasie stanu wojennego21.

17 Polski Instytut w Montrealu, DP, 1943, nr 1013, s. 2.
18 Instytut Polski w Tel-Avivie, DP, 1943, nr 1062, s. 3.
19 Konferencja historyków 29–31 X 1943 w New York, DP, 1943, nr 1023, s. 2.
20 Podróż naukowa gen. Zająca do USA, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ), 1955, 

nr 41, s. 3; Do Monachium z wykładem prof. Tadeusz Sulimirski – archeolog, dziekan Wydziału Huma-
nistycznego PUNO, DPiDŻ, 1956, nr 88, s. 3; Wykłady dr [Stanisława – przyp. J. Ch.-K.] Seligi dla Szko-
tów, DPiDŻ, 1956, nr 303, s. 3.

21 Oddział Instytutu Polskiego w Chicago – 7.1.1945 otwarto Instytut Polski Sztuki i Nauki w Nowym 
Jorku, DPiDŻ, 1945, nr 13, s. 3; Fundacja Kościuszkowska dla nauki polskiej, DPiDŻ, 1945, nr 26, 
s. 3; Doktorat H.C. dla prof. [Oskara] Haleckiego na Uniwersytecie Katolickim w Chicago, DPiDŻ, 1945, 
nr 68, s. 3; Nauka polska w Ameryce, DPiDŻ, 1945, nr 77, s. 6; Ameryka w hołdzie Kopernikowi, 
DPiDŻ, 1945, nr 296, s. 4; Prof. [Adam] Skąpski otrzymał katedrę w Chicago, DPiDŻ, 1946, nr 10, s. 3; 
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Na łamach czasopism lotniczych ukazywały się wspomnienia lotników, którzy 
dzielili się z czytelnikami swoimi doświadczeniami ze szkół i staży odbytych w Sta-
nach Zjednoczonych w czasie wojny. W jednym z takich sprawozdań Franciszek 
Ratajczak opisał swój pobyt na lotnisku w Randolph Field w Teksasie (w West Po-

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, DPiDŻ, 1946, nr 133, s. 3; Polacy z Indii będą studiować w USA, 
DPiDŻ, 1947, nr 33, s. 3; Życie kulturalne w Kraju i na obczyźnie. Katedra polska na Uniwersytecie 
w Detroit (Uniwersytet Wayne), „Orzeł Biały” (dalej: OB), 1948, nr 7 (293), s. 4; S. Patkowski, O po- 
moc dla studentów polskich prosi SPK uczelnie amerykańskie, DPiDŻ, 1948, nr 64, s. 3; Odczyt studenta 
polskiego w USA, DPiDŻ, 1948, nr 276, s. 3; Studenci stypendyści wygłaszają w USA odczyty o Polsce, 
DPiDŻ, 1949, nr 42, s. 3; o Janie Karskim jako wykładowcy: Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, 
nr 51, s. 4; Vigil, Studenci z St. Louis wykpili Winiewicza, DPiDŻ, 1949, nr 121, s. 1, 4; o organizacji 
obchodów Chopinowskich przez Fundację Kościuszkowską: Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, 
nr 159, s. 4; USA – kłopoty polskich studentów z wizami, DPiDŻ, 1949, nr 270, s. 3; Affidavity dla stu-
dentów polskich. American Committee for Resettlement of Polish D.P., DPiDŻ, 1950, nr 14, s. 3; Kom- 
batant Polski na Obczyźnie. Studenci polscy w USA, DPiDŻ, 1950, nr 45, s. 3; Kombatant Polski na Ob-
czyźnie. Studenci nasi w Stanach Zjednoczonych głoszą prawdę o Polsce, DPiDŻ, 1950, nr 51, s. 3; 
Kombatant Polski na Obczyźnie. Przedłużono prawo pobytu studentom polskim w USA, DPiDŻ, 1950, 
nr 104, s. 3; Ośrodek studiów otwarty w Nowym Jorku skupi działaczy i uczonych na wygnaniu, 
DPiDŻ, 1950, nr 149, s. 1, 4; Centrum Studiów Środkowo-Europejskich zbiera materiały o sytuacji 
za żelazną kurtyną, DPiDŻ, 1950, nr 203, s. 3; 25-lecie Fundacji Kościuszkowskiej w USA, DPiDŻ, 
1950, nr 256, s. 3; Protest uczonych polskich w Ameryce przeciwko sowietyzacji nauki, DPiDŻ, 1951, 
nr 169, s. 3; Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej w USA, DPiDŻ, 1951, nr 176, s. 3; Stypendia Fun-
dacji Kościuszkowskiej na rok 1952/53, DPiDŻ, 1952, nr 253, s. 3; 12-lecie Polskiego Instytutu Na-
ukowego w USA na Uniwersytecie Columbia, DPiDŻ, 1954, nr 120, s. 3; Naukowcy polscy w USA, 
DPiDŻ, 1954, nr 291, s. 3; 300-lecie ślubów Jana Kazimierza, Nowojorski Komitet Uczczenia pod egi-
dą Polskiego Instytutu Historycznego, DPiDŻ, 1956, nr 201, s. 3; Polsko-Amerykańskie Stowarzysze-
nie Historyczne na XIII Zjeździe w Chicago, DPiDŻ, 1957, nr 20, s. 3; P. P. Yolles, Polonia nowojor-
ska a sprawa 20 studentów-uchodźców Polaków z Austrii, DPiDŻ, 1958, nr 73, s. 2; Polski Instytut 
Naukowy J. Piłsudskiego w Nowym Jorku, OB, 1965, nr 13 (1160), s. 18–19; Polacy w świecie. Sta-
ny Zjednoczone – Wielki Kongres Naukowy w Ameryce. Instytut Polski w Nowym Jorku, OB, 1974, 
nr 120 (1267), s. 47; Z. Stahl, Prof. Zbigniew Brzeziński. Amerykański sowietolog i doradca Białego 
Domu, DPiDŻ, 1977, nr 203, dodatek sobotni „Tydzień Polski” (dalej: TP), nr 34, s. 1; Prof. Z. Brze-
ziński do Paryża, Londynu i Bonn, DPiDŻ, 1977, nr 224, s. 1; Prof. Brzeziński o Sowietach, DPiDŻ, 
1977, nr 225, s. 2; Matematycy polscy w USA, DPiDŻ, 1978, nr 42, s. 3; Prof. Brzeziński oskarża So-
wiety i Kubę, DPiDŻ, 1978, nr 125, s. 1; Carter w obronie Brzezińskiego, DPiDŻ, 1978, nr 148, s. 1; 
Od redakcji. Piotr Mazur, który od 3 lat komentuje w gazecie sytuację i wydarzenia w Kraju, podjął 
się wykonania dla Instytutu Studiów Spraw Rosyjskich na Uniwersytecie w Harvard pracy naukowej, 
DPiDŻ, 1978, nr 201, TP, nr 31, s. 3; T. Terlecki, Polsko-amerykańskie studia. Afera Katedry Sta-
nisława Barańczaka w Harvardzie, DPiDŻ, 1979, nr 5, TP, nr 1, s. 1; tenże, Harvard i Barańczak, 
DPiDŻ, 1979, nr 77, TP, nr 13, s. 5; Upośledzenie polonistyki w Ameryce, DPiDŻ, 1979, nr 112, TP, 
nr 19, s. 5; J. Nowak, Jeden dzień w życiu Zbigniewa Brzezińskiego, DPiDŻ, 1979, nr 154, TP, nr 26, 
s. 5; Oświadczenie Północno-Amerykańskiego Studium Spraw Polskich, DPiDŻ, 1980, nr 309, TP, 
nr 52, s. 4; Prof. Brzeziński o sytuacji w Europie. Kor. Wł. Z Waszyngtonu, DPiDŻ, 1985, nr 235, s. 3; 
W. Wasiutyński, Instytut Naukowy na bruku – Polish Arts and Science Institute w Nowym Jorku, 
DPiDŻ, 1986, nr 6, s. 2; Wysokie wyróżnienie polskiego naukowca – dr inż. Wojciecha Rostafińskiego 
w NASA, DPiDŻ, 1986, nr 47, s. 3; Wojciech Rostafiński, DPiDŻ, 1989, nr 120, s. 7; J. Wójcik, Zbi-
gniew Brzeziński na KUL-u, DPiDŻ, 1989, nr 150, TP, nr 25, s. 3, 12.
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int of the Air) w latach 1944–194522. Szkolenie wojskowe oraz cywilne na samo-
lotach wielosilnikowych odbywało się równolegle z nauką na poziomie wyższym. 
Absolwent szkoły mógł zdobyć uprawnienia instruktora pilotażu, dodatkowo sko-
rzystać z różnych kursów, takich jak: Primary Training, Basic Training, Single En-
gine Advance Training, Central Instructoral School, Replacement Training Unit. 
W ramach tego kompleksu akademickiego działały różne szkoły: Civilian Contract 
Primary Flying School, Army Air Forces Basic Training Centre, Research Labora-
tory oraz School of Aviation Medicine. Pierwszym polskim lotnikiem, który ukoń-
czył tę ostatnią placówkę, był lekarz medycyny Aleksander Łuczak. Autor publika-
cji podkreślił, że w całym systemie szkolenia amerykańskiego w West Point of the 
Air szczególną wagę przykłada się do bezpieczeństwa lotu.

Warta odnotowania jest głośna sprawa dymisji 7 lipca 1948 roku Arthura Prudde-
na Colemana, profesora języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersy-

tecie Columbia w Nowym Jorku23. Prasa polsko-amerykańska donosiła, że rezygna-
cja Colemana była znakiem protestu przeciw przyjęciu od reżimu warszawskiego 
przez zarząd uczelni dotacji w wysokości 30 000 dolarów na wyposażenie katedry ję-
zyka polskiego. Kongres Polonii Amerykańskiej wezwał władze uniwersytetu do odrzu-
cenia tego wsparcia finansowego jako protestu przeciw dyktaturze komunistycznej 
w Polsce i ofiarowania ze swych funduszy wymienionej kwoty na pokrycie kosztów 
utrzymania katedry. Propozycja nie została przyjęta. Profesorem w opłacanej przez 
warszawski rząd jednostce miał być Manfred Kridl – ceniony przedwojenny historyk, 
teoretyk literatury, członek Polskiej Akademii Umiejętności, mianowany profesor 
literatur słowiańskich w Brukseli, od 1932 roku profesor literatury polskiej na Uni-
wersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, przebywający tam do 1941 roku, kiedy to 
przez Brukselę i Lizbonę dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie następnie w Smith 
College w Northampton (Massachusetts) wykładał historię polskiej literatury24. Re-
dakcja „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” (dalej: DPiDŻ) z przyczyn po-
litycznych przemilczała fakt, że Kridl był uczonym wykształconym między innymi 
we Fryburgu i w Paryżu, który spełniał warunki merytoryczne, by objąć katedrę ję-
zyka polskiego. „Orzeł Biały”, przyłączając się do polonijnego protestu, napisał, że 
po rezygnacji Arthura Pruddena Colemana jego miejsce zajął

marksista Manfred Kridl, dotychczasowy nauczyciel języka rosyjskiego w Smith College. […] 
Kridl wyjechał zeszłego lata do Polski i otrzymał tam wyczerpujące instrukcje25.

22 F. Ratajczak, W szkołach pilotów w USA, „Skrzydła. Wiadomości ze świata”, 1945, nr 2 (452), s. 2.
23 Profesor języka polskiego ustąpił na znak protestu, DPiDŻ, 1948, nr 162, s. 4.
24 Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, red. B. Klimaszewski, Warszawa, 1992, s. 185.
25 Sprawy polskie. Dotacja dla Uniwersytetu Columbia, OB, 1948, nr 30 (314), s. 5–6.
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Rektorem Uniwersytetu Columbia był w tym czasie gen. Dwight David Eisen-
hower. Vigil, stały korespondent dziennika, uważał tę decyzję za wielce niefortun-
ną, pozwalającą na penetrację komunistyczną na Uniwersytecie Columbia. Pisał, że

prof. Kridl będzie po marksistowsku tłumaczył myśli Mickiewicza, […] a zrujnowanie ka-
tedry języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku będzie z całą 
pewnością zaliczone Józefowi Winiewiczowi i jego specowi od penetracji kulturalnej, Czesła-
wowi Miłoszowi26.

Vigil nie krył oburzenia, że Coleman – świetny uczony, rozmiłowany w literatu-
rze polskiej, nauczyciel całego pokolenia młodych Amerykanów, którym zaszczepił 
miłość do kultury polskiej – został wyciśnięty z katedry po 20 latach niezmordowa-
nej pracy (od 1928 roku). Korespondent DPiDŻ sarkastycznie dodał, że Eisenhower

będzie musiał rozstrzygnąć, czy przyjąć dar Winiewicza w postaci 30 000 dolarów na trzy-
letnią kadencję prof. M. Kridla na Katedrze im. A. Mickiewicza przy Uniwersytecie Colum-
bia lub „dar” odrzucić, odrzucając jednocześnie prośbę dr Colemana o zwolnienie go z zespołu 
wykładającego na uczelni27.

Należy zaznaczyć, że dr Coleman i jego żona Marion Moore Coleman uchodzili 
za „instytucję” najbardziej oddaną sprawie polskiej w Stanach Zjednoczonych. Na-
ukowiec napisał książkę o Bronisławie Malinowskim i Adamie Mickiewiczu, a wspól-
nie z żoną, oprócz publikacji o muzyce w twórczości Mickiewicza, podjął temat pol-
skiego dramatu i teatru, Ignacego Paderewskiego i polskich pisarzy za granicą28.

„New York Times” poświęcił tej rezygnacji pierwszą kolumnę swego wydania 
z 12 lipca 1948 roku i trzy długie łamy wewnątrz numeru. Uniwersytet Columbia 
chętnie tworzył katedry finansowane z zewnątrz. Niebawem po ukazaniu się arty-
kułu w nowojorskim piśmie Dwight David Eisenhower podjął pierwszą polityczną 
decyzję tuż po objęciu urzędu rektora uczelni – przyjął rezygnację Colemana, tym 
samym przyjmując pieniądze z Warszawy. Vigil oświadczył, że decyzja

zaskoczyła opinię światową. […] Świadczy o tym, że nie potrafi on przeciwstawić się sku-
tecznie komunistycznym metodom penetracji29.

Sytuacja wywołała nowe inicjatywy i protesty Polonii amerykańskiej. Nowojor-
ski „Nowy Świat” zwrócił uwagę, że krzywda wyrządzona Polonii przez przyjęcie 
judaszowego daru bierutowców zbiega się z równoczesnym wyrzuceniem z Polski na-

26 Vigil, Prof. Kridl będzie po marksistowsku tłumaczył myśli Mickiewicza, DPiDŻ, 1948, nr 169, s. 1, 4.
27 Tamże.
28 Za: Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku, red. J. Wilgat, Warsza-

wa, 1975, t. 1, s. 150–151; J. Zabielska, Bibliography of books in Polish or relating to Poland published 
outside Poland since September 1st, 1939, t. 1: 1939–1951, London, 1960, s. 68–67, poz. 521–532; i kon-
tynuacja: t. 8: Supplements to 1939–1982, London, 2001, s. 14, poz. 210.

29 Vigil, Prof. Kridl będzie po marksistowsku…, s. 4.
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uczycieli amerykańskich30. Coleman zabiegał o spotkanie z Eisenhowerem, obawia- 
jąc się, że nie był on dostatecznie poinformowany o sytuacji na Uniwersytecie Colum-
bia. „New York Times” 16 lipca 1948 roku donosił, że do rektora zwróciły się orga-
nizacje polskie – Youth Federation of Polish Americans (Federacja Młodzieży Polsko- 
-Amerykańskiej) i Ampolities Social Club – z prośbą o odrzucenie darowizny rządu 
warszawskiego. Prezes Związku Dziennikarzy Polskich w Ameryce, Piotr Paweł Yolles, 
absolwent Uniwersytetu Columbia, zwrócił się z listem otwartym do gen. Eisenho-
wera, podkreślając poważne skutki jego decyzji:

Nie obawiamy się, by prof. Kridl mógł zamienić swych słuchaczy w przedstawicieli propa-
gandy komunistycznej. Nie potrzeba głosić marksizmu, by służyć marksistom. Istnieją liczne 
sposoby fałszowania historii literatury, by wytwarzać fałszywy jej obraz i służyć jako źródło 
wiadomej manipulacji31.

22 września 1948 roku studenci uczelni urządzili demonstrację przeciw jej ko-
munistycznej penetracji z hasłami na transparentach: „Dlaczego Uniwersytet Co-
lumbia zawiera kompromis z komunistami?”, „Generale Eisenhower! Jest Pan boha- 
terem Ameryki. Dlaczego Pan ustępuje czerwonym?”, „Studenci amerykańscy prote-
stują przeciw funduszom Kominformu na Katedrę Słowiańską!”, „Czego może nas 
nauczyć prof. Kridl?”, „Nie zapisujcie się na wykłady Kridla!”, „Dlaczego dr Cole-
man został zwolniony z Uniwersytetu?”, żądając odrzucenia dotacji 30 000 dolarów 
od rządu warszawskiego przez władze uczelni32.

Na ręce rektora napłynęły protesty Polonii amerykańskiej, ale pozostały bez od-
powiedzi. Skandal związany z przyjęciem pieniędzy doprowadził do zbadania dzia-
łalności Uniwersytetu Columbia przez Komisję Kongresu USA33. Tadeusz Horko 
oraz inni publicyści śledzili na łamach DPiDŻ rozwój sytuacji34. We wrześniu 1951 ro- 
ku Fundacja Rockefellera mianowała dr. Arthura Pruddena Colemana, rektora Alliance 
College w Cambridge Springs, doradcą do spraw polskich35. Klaudiusz Hrabyk w „Orle 
Białym” opisał oficjalny protest Colemana na zjeździe American Association of 
Teachers of Slavic and East European Languages skierowany do Departamentu Sta-

30 Co dalej z polską katedrą?, „Nowy Świat”, 14 VII 1948, s. 2; Prof. Coleman i Polonia Amerykańska konty-
nuują walkę z bierutową Katedrą im. A. Mickiewicza na Uniwersytecie Kolumbia, DPiDŻ, 1948, nr 179, 
s. 4.

31 Tamże.
32 Studenci Columbii nie chcą prof. Kridla. Demonstracje przeciw penetracji komunistycznej, DPiDŻ, 

1948, nr 228, s. 4.
33 Działalność Uniwersytetu Columbia ma zbadać Komisja Kongresu USA, DPiDŻ, 1948, nr 249, s. 1.
34 Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, nr 40, s. 4; Wykłady prof. Colemana w Kolegium Związkowym, 

DPiDŻ, 1950, nr 212, s. 3; Prof. Coleman przypomina Amerykanom zasługi Polski, DPiDŻ, 1950, nr 229, 
s. 3.

35 Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1951, nr 229, s. 4.
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nu przeciwko zatrudnianiu pracowników, którzy nie rozumieją dążeń wolnościo-
wych narodów krajów podbitych przez Sowietów, oraz że do tej pory nie potępił 
komunizmu36.

3 maja 1952 roku Kongres Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku ponownie 
wystąpił z protestem przeciwko przyjmowaniu przez Uniwersytet Columbia sub-
wencji od komunistów. W piśmie skierowanym do Graysona Kirka, przewodniczą-
cego Senatu, czytamy:

Jest rzeczą niedopuszczalną, by uniwersytet wolnego kraju przyjmował dary od reżymu ko-
munistycznego, który jest narzędziem w rękach Moskwy i który systematycznie niszczy trady-
cję kulturalną w ujarzmionej Polsce. Kongres Polonii Amerykańskiej gotów jest płacić na utrzy-
manie polskiej katedry37.

Delegacja Polonii amerykańskiej – na czele z jej prezesem, dr. Karolem Rozmar-
kiem – została przyjęta przez Eisenhowera w lipcu 1952 roku. Generał próbował 
tłumaczyć, że chodziło jedynie o utrzymanie polskiej katedry, że nie chciał z przy-
jęcia dotacji z Warszawy robić kwestii politycznej. W jego zapewnienia nie uwie-
rzyli Polacy w Stanach Zjednoczonych ani w Wielkiej Brytanii38.

W dzienniku informowano, że determinacja Polonii amerykańskiej uwieńczo-
na została sukcesem w czerwcu 1954 roku, kiedy nowy rektor Uniwersytetu Co-
lumbia, prof. Hyrron, w liście do Rozmarka zapewnił, że współpraca z Warszawą 
została zakończona, a katedra im. Adama Mickiewicza i kurs języka polskiego będą 
odtąd utrzymywane z funduszy Uniwersytetu39. Prof. Kridl pozostał na uczelni do swo-
jej śmierci w 1957 roku.

Po wielu latach Czesław Miłosz – który znał Manfreda Kridla jeszcze z czasów 
wileńskich (patronował Kołu Polonistów na Uniwersytecie) i podkreślał jego otwar-
tość oraz liberalizm polityczny – wyjawił szczegóły utworzenia (a nie utrzymania!) 
katedry literatury polskiej im. Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Columbia w No-
wym Jorku40. Miłosz, wbrew doniesieniom prasy amerykańskiej i polskiej ukazu-
jącej się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z 1948 roku, stwierdził, że 
wówczas w Stanach Zjednoczonych nie było żadnej katedry literatury polskiej. Zapew-
nił, że kiedy był attaché warszawskiej ambasady w Waszyngtonie, zwrócił się do nie-
go kierownik Wydziału Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Columbia prof. Sim-
mons z propozycją utworzenia katedry literatury polskiej, jeżeli Uniwersytet otrzyma 

36 K. Hrabyk, Język polski w Stanach Zjednoczonych, OB, 1951, nr 7 (450), s. 3.
37 Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1952, nr 115, s. 4.
38 Delegacja Polonii Amerykańskiej u Eisenhowera, DPiDŻ, 1952, nr 180, s. 1, 4.
39 Koniec upokarzającej dotacji. Katedrę prof. Kridla będzie opłacał Uniwersytet Columbia, DPiDŻ, 1954, 

nr 130, s. 4.
40 C. Miłosz, Abecadło Miłosza, Kraków, 1997, s. 152–158; również: A. Fiut, Rozmowy z Czesławem 

Miłoszem, Kraków, 1981, s. 108–109.
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od władz PRL 10 000 dolarów rocznie na jej utrzymanie. Simmons, który chciał się 
pozbyć Colemana, zaproponował na wykładowcę Kridla jako poważnego polskiego 
naukowca, który właśnie był bez posady41. Ówczesny minister spraw zagranicznych 
w Polsce, Zygmunt Modzelewski, doprowadził do przyznania subsydium i w 150-lecie 
urodzin Adama Mickiewicza w 1948 roku Kridl objął katedrę w Nowym Jorku. Mi-
łosz nie wątpił, że

prostoduszny Coleman i jego żona Marion chcieli dobrze, Mickiewicza próbowali tłuma-
czyć, tyle że brakło im „poziomu”. Ich polscy przyjaciele byli gminem nie mającym pojęcia o tym, 
co reprezentował Kridl42.

Pojawiały się też w DPiDŻ doniesienia o polskim życiu naukowym w Kanadzie43. 
Polacy zamierzali skompletować klasyków literatury polskiej oraz opracowania naukowe.

Materiały prasowe zamieszczane w polskich czasopismach emigracyjnych do-
wodzą, że mogą być niebagatelnym źródłem do badań nad wieloma aspekta-

mi funkcjonowania polskiej diaspory na obczyźnie. Nie do przecenienia jest także 
ich siła oddziaływania propagandowego i pokazania, że żywa polska myśl naukowa 
towarzyszy naszym rodakom wszędzie tam, gdzie znajdują się skupiska Polaków.
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Selected aSpectS Of pOliSH HigHer 
educatiOn in nOrtH aMerica in tHe cOluMnS 

Of pOliSH ÉMigrÉ publicatiOnS
Summary

The article presents selected aspects of Polish higher education in North America as 
reported in the columns of the Polish émigré newspapers „Dziennik Polski” („Pol-

ish Daily”) and „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish Daily and Soldier’s Dai-
ly”), which have been published in the UK since 1941. Among other things, information 
was published about the preparations for Copernicus Days in the USA. Articles about all 
phenomena serving the manifestation and propagation of Polish academic (Fundacja Ko-
ściuszkowska, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, Instytut im. Józefa Piłsudskiego, 
Instytut Polski w Chicago) and cultural (Polski Instytut Sztuki i Nauki w Nowym Jorku) 
achievements in the USA were published, as well pieces on actions undertaken to sustain 
Polish education and keep Polish language in schools and universities. Activities of the 
Polish Studies Chair at Columbia University in New York were reported on regularly, in-
cluding a scandal regarding the university accepting a dotation from the communist gov-
ernment in Warsaw, which resulted in the resignation of Arthur Prudden Coleman in pro-
test in 1948.

Keywords: Polish émigré press, higher education, North America, South America
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krZeWienie pOlSkiej kultury i jęZyka 
jakO pOWSZecHny rucH 
reWitaliZacji i rOZWOju

Czy jest możliwe, aby edukacja skoncentrowana na nauce praktycznej, a nie na na-
uczaniu w tradycyjnej klasie, mogła przyczynić się do rewitalizacji wielopoko-

leniowej polskiej mniejszości narodowej? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć 
w niniejszym referacie.

Polska społeczność wyspy Cape Breton w prowincji Nowa Szkocja w Kanadzie 
sięga korzeniami końca XIX i początku XX stulecia, osiedlając się w okolicach 

stalowni i kopalni węgla w małych skupiskach miejskich rejonu miasta Sydney. Jest 
jedną z najstarszych polskich wspólnot w tym kraju. Większość mieszkańców wy-
spy, którzy uważają się za spadkobierców polskiego dziedzictwa – w liczbie kilku-
set, czyli około 1% ludności – jest drugim, trzecim i czwartym pokoleniem urodzo-
nym w Kanadzie.

Niezależnie od utraty języka i wysokiego stopnia integracji z głównym nurtem 
społeczeństwa, jak również faktu, że polska społeczność stanowi mniejszość naro-
dową, obecność Polaków na Cape Breton jest bardzo widoczna. Większość miesz-
kańców określiłaby ją jako społeczność pełną życia. Wydarzenia organizowane 
przez ludność polskiego pochodzenia są regularnie ogłaszane w miejscowych środ-
kach masowego przekazu. Na tej wyspie znajduje się również jedyny na obszarze 
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kanadyjskich prowincji atlantyckich świetnie utrzymany polski kościół, niedawno 
odnowiony Dom Polski, działa polski chór, zespół folklorystyczny, teatr przy kola-
cji (dinner theatre), organizowane są kursy języka polskiego.

W studium porównawczym na temat polskich społeczności z okolic Sydney, w pro-
wincji Nowa Szkocja, oraz w miejscowości Arvida, w prowincji Quebec1, jedno z mo-
ich pytań dotyczyło przyczyn, które sprawiły, że społeczność polska w Sydney prze-
trwała pomimo zapoczątkowanego w 1960 roku i trwającego do lat 90. całkowitego 
upadku tamtejszego przemysłu ciężkiego, długotrwałego wysokiego bezrobocia oraz 
dużo wyższej emigracji ludności z Sydney aniżeli z Arvidy, gdzie liczba polskiej 
ludności była taka sama jak w Sydney, ale obecnie polska wspólnota nie istnieje. 
Częścią moich konkluzji było to, że istnienie obiektów o polskiej nazwie, takich 
jak kościół czy Dom Polski w Cape Breton, przyczyniło się do utrzymania spójno-
ści polskiej wspólnoty. Co więcej, polscy imigranci to jedna z grup, które położyły 
podwaliny pod kulturowo zróżnicowaną społeczność (Whitney Pier), co pomogło 
w ukształtowaniu się specyficznego charakteru Cape Breton.

Niemniej w okresie ostatnich pięciu lat polska wspólnota na wspomnianej wy-
spie stanęła w obliczu poważnego zagrożenia. Dom Polski tracił dochody i stopnio-
wo ulegał zniszczeniu, co doprowadziło do tego, że urzędnicy miejscy wydali nakaz 
przeprowadzenia remontu, co okazało się bardzo kosztowne. Na domiar złego, pra-
wie wszystkie oszczędności kościoła – w wysokości 92 000 dolarów – zostały prze-
jęte przez diecezję Antigonish na wypłacenie odszkodowania ofiarom wykorzysty-
wania seksualnego przez księży w innych parafiach diecezji. Mimo że parafianie 
pokryli te straty i nadal opłacali rachunki, nowy biskup (jego poprzednik zrezygno-
wał ze stanowiska, kiedy został aresztowany za posiadanie pornografii dziecięcej) 
w styczniu 2012 roku ogłosił zamiar zamknięcia stuletniego, zabytkowego kościo-
ła oraz poddania majątku likwidacji. Jego część stanowiło nowe probostwo zbu-
dowane przez parafian w 2007 roku w nadziei na sprowadzenie polskiego księdza. 
Biskup jednak był zdania, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszyscy parafianie 
mówią po angielsku. Utrzymywał, że specyfika polskich zwyczajów nie jest dla nie-
go argumentem, ponieważ kultura powinna być odseparowana od wiary2, i odmó-
wił sprowadzenia księdza mówiącego po polsku.

Stojąc w obliczu kryzysu, polska społeczność w Cape Breton postanowiła stawić czoła 
 zaistniałej sytuacji poprzez zastosowanie metody praktycznej edukacji dla do-

rosłych opartej na konkretnych działaniach, która zyskała popularność w latach 

1 T. Urbaniak, The Survival of Polish Communities in Small Canadian Industrial Cities: A Comparative 
Study of Arvida, Quebec, and Sydney, Nova Scotia, „Polish American Studies”, Autumn 2012, vol. 69, 
no. 2, s. 59–77.

2 Zob. Letter from Bishop Brian Dunn to Father Paul Murphy and parishioners of St. Mary’s Polish 
Parish, 21 III 2012, strona internetowa: Stmaryspolishchurch.ca/letterfromdunn.html.
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1920–1950 pod nazwą Ruchu Antygonijskigo (Antigonish Movement)3. Ta metoda 
powszechnej edukacji kształcenia się bazuje na następujących założeniach:
 ■ uniwersytet musi być aktywnym uczestnikiem rozwijania ruchu społecznego 
od podstaw, ale w taki sposób, aby nie było wyraźnej różnicy pomiędzy „nauczy-
cielami” a „uczniami”;

 ■ grupy dyskusyjne i koncentrujące się na rozwiązywaniu problemów powinny czer-
pać ze źródeł twórczego potencjału danej społeczności;

 ■ grupy takie powinny przeprowadzać próby, wdrażać konkretne projekty i – o ile 
to konieczne – nowe struktury organizacyjne;

 ■ edukacja musi być powszechnym ćwiczeniem, które wymaga ciągłego zaangażo-
wania i dialogu z szeroką publicznością;

 ■ nauka w klasie powinna polegać na zajęciach aktywnych, praktycznych i być z na-
tury demokratyczna.

Bezpośrednie zagrożenie istnienia Domu Polskiego było pierwszym z serii kry-
zysów, które miały później nastąpić. Dzięki pomocy Uniwersytetu Cape Breton, prze-
prowadzono wywiady oraz dyskusje w grupach fokusowych, co w efekcie pozwo-
liło na sformułowanie nowego planu strategicznego dotyczącego Domu Polskiego, 
kładąc specjalny nacisk na jego ważną rolę jako miejsca szerzenia wiedzy o polskiej 
kulturze i polskich tradycjach. Oznaczało to organizowanie specjalnych wystaw, któ-
rych ofiarodawcy eksponatów, jak również przewodnicy byliby członkami polskiej 
wspólnoty, wystawianie większej liczby przedstawień teatralnych przy kolacji o lo- 
kalnej tematyce polskiej, a także propagowanie wiedzy na temat historii samego Do- 
mu Polskiego, jak i organizacji, która jest jego właścicielem – Polskiego Towarzystwa 
Bratniej Pomocy im. Świętego Michała, działającego od 1909 roku.

Aby nowy plan mógł zostać zrealizowany, w proces edukacji należało wciągnąć 
decydentów. Członkowie Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy chętnie zaakcep- 
towali proponowany program działań, ale musieli wystąpić do Parlamentu Nowej 
Szkocji o wydanie specjalnego aktu prawnego zatwierdzającego poprawkę do 100-let-
niej ustawy o korporacjach, aby umożliwić członkowstwo każdemu, kto jest zainte-
resowany językiem polskim i polską kulturą. Debata rządowa na ten temat i uwaga, 
jaką poświęciły jej media, odegrały ważną rolę w propagowaniu wiedzy o polskiej 
wspólnocie. W końcu 2011 roku parlament Nowej Szkocji zatwierdził pierwszą usta-
wę napisaną w języku polskim (i równocześnie w języku angielskim)4. Jako część 
procesu, Towarzystwo Bratniej Pomocy – przy stałym wsparciu ze strony persone-
lu Uniwersytetu Cape Breton – zorganizowało specjalną prezentację dla członków 

3 Por. np. M. M. Coady, Masters of Their Own Destiny, New York, 1938.
4 An Act Respecting the St. Michael’s Polish Association and Benefit Society (2011), Revised Statutes 

of Nova Scotia.
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Stałego Komitetu przy Parlamencie Nowej Szkocji do spraw Lokalnych i Prywatnych 
Projektów Ustaw na temat proponowanego planu strategicznego.

Grupy fokusowe, w których również brali udział decydenci i urzędnicy państwo-
wi, pomogły Towarzystwu w zdobyciu wsparcia finansowego ze wszystkich szcze-
bli rządowych, czyli miejskiego, prowincjalnego i federalnego. Fundusz ten w połą- 
czeniu z dochodem pochodzącym ze społecznych zbiórek pieniężnych pozwolił 
na całkowite zmodernizowanie Domu Polskiego. Co więcej, Rada Miejska – Cape Bre-
ton Regional Municipality – przyznała budynkowi status zabytku, który w ten spo-
sób stał się drugim z kolei ośrodkiem kulturalnym o takim stanie prawnym (pierw-
szy należy do miejscowej społeczności afrykańskiej) na tym obszarze. Również to 
wydarzenie stało się elementem edukacji środowiskowej obejmującej proces usta-
wodawczy Rady Miejskiej oraz samą uroczystość odsłonięcia tablicy.

Pomimo że polski kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, istniejący 
od 1913 roku, ma status zabytku prowincjalnego, w styczniu 2012 roku diecezja 

Antigonish podjęła decyzję o jego zamknięciu. W odpowiedzi środowisko polskie 
postanowiło zareagować w taki sam sposób jak w sprawie Domu Polskiego: prze-
prowadzić badania, a następnie wdrożyć plan i przeprowadzić kampanię edukacji 
środowiskowej. Dyskusje na ten temat toczyły się nawet w wynajętych autobusach 
wiozących członków polskiej wspólnoty na szeroko nagłośnioną dwugodzinną piel-
grzymkę do katedry w Antigonish, aby zademonstrować przed biskupem prężność 
polskiej społeczności. Podczas podróży w skoordynowany sposób rozważano elementy 
proponowanego trzyletniego parafialnego planu odnowy duchowej, organizacyjnej 
i kulturowej.

Program ten zakładał nie tylko wzmożone uświadamianie społeczeństwa, ale tak-
że kładł nacisk na zmobilizowanie członków wspólnoty do pogłębiania wiedzy o wła-
snej kulturze. Okazją do zapoczątkowania tych inicjatyw miały być obchody stulecia 
polskiego kościoła w 2013 roku. Planowano przygotować wystawę, której inaugura-
cja i zorganizowane z tej okazji przyjęcie byłyby transmitowane przez Radio CBC, 
dwie książki, 10-minutowy film dokumentalny, obszerną stroną internetową, konfe-
rencję – przy współpracy z Uniwersytetem Cape Breton – Kanadyjsko-Polskiego In-
stytutu Badawczego, wspólny koncert z udziałem znanych na całym świecie Men of 
the Deeps oraz spektakl teatralny przy kolacji „Odyseja polskich skarbów”, stanowią-
cy adaptację książki o tym samym tytule, napisanej przez nowoszkockiego profesora 
Ala Balawydera. W przedstawieniu aktorami mieli być członkowie polskiego środo-
wiska, którzy nigdy przedtem nie występowali na scenie.

Niestety, 29 listopada 2014 roku polski kościół pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny spłonął doszczętnie. Pożar, widziany przez większość mieszkańców Syd-
ney, stał się dla nich szokiem. Przyczyną pojawienia się ognia był błąd popełniony 
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przez robotników remontujących dach. Na szczęście nikt nie został ranny. W nie-
długim czasie po tym wypadku rada parafialna podjęła decyzję o odbudowie świą-
tyni. Większość kosztów pokryje firma ubezpieczeniowa. Parafia otrzymuje wyra-
zy poparcia i dotacje od wspólnot religijnych różnych wyznań oraz od darczyńców 
indywidualnych. Odbudowa kościoła rozpoczęła się 16 sierpnia 2015 roku.

Częścią konferencji Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, zorganizowa-
nej przez miejscową wspólnotę polską przy współpracy z Uniwersytetem Cape 

Breton, było nawiązanie kontaktu z innymi środowiskami etniczno-kulturowymi 
w celu wypracowania wspólnej koncepcji propagowania ważnych miejsc i obiektów, 
przyjęcia ujednoliconego systemu rezerwacji ośrodków należących do poszczegól-
nych wspólnot etnicznych oraz zdefiniowania jednolitego podejścia do zaznajamiania 
studentów zagranicznych z poszczególnymi grupami. Liczba studentów zagranicz-
nych na Uniwersytecie Cape Breton wzrosła w sposób widoczny i wynosi obecnie 
ponad 800 osób.

Cała wspólnota polska zaangażowała się również w projektowanie oficjalnego 
polskiego tartanu. Na Cape Breton, gdzie większość mieszkańców jest szkockiego 
pochodzenia, wiele rodzin i organizacji projektuje własne tartany. W polskim za-
równo wzory, jak i kolory miały przedstawiać ważne wydarzenia historyczne i od-
zwierciedlać rzeczywistość polskiej wspólnoty. Potrzeba było wielu powtórek i po-
rad ze strony członków polskiego środowiska, aby wreszcie – w drodze głosowania 
– został wybrany końcowy projekt, który przedstawiono 3 maja 2014 roku. Choć może 
ma to znaczenie tylko symboliczne, cały ten proces był pouczającym doświadcze-
niem dla kolektywu i okazją do rozważań na temat tego, na czym polega wartość 
i znaczenie polskiego wkładu w ogólną strukturę Cape Breton. Wzór został nanie-
siony na towary pamiątkowe, a dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na fi-
nansowanie programów szkoleniowych w zakresie kultury i języka polskiego.

Wszystko to przyczyniło się nie tylko do rozszerzania wiedzy i publicznego za-
angażowania w sprawy polskich tradycji na wyspie, ale także doprowadziło do tego, 
że polski kościół nadal pozostaje otwarty.

Pomimo wielu pozytywnych zmian zainicjowanych przez polską wspólnotę na Cape 
Breton, asymilacja językowa w dalszym ciągu stanowi problem. Większość przed-

stawicieli trzeciego i czwartego pokolenia o polskim pochodzeniu utraciła ojczysty 
język. Pierwsza fala imigrantów dopingowała dzieci, aby mówiły po angielsku na-
wet w domu po to, aby nie pozbawiać ich szansy otrzymania dobrej pracy. We wcze-
snych latach osadnictwa panowała dyskryminacja i stereotypowy stosunek do pol-
skiej mniejszości. Niektórzy zmienili nazwiska na angielsko brzmiące. Starsi ludzie 
pamiętają czasy swej młodości, kiedy bycie Polakiem nie zawsze napawało dumą.

KRZEWIENIE POLSKIEj KULTURY I jęZYKA…
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W grupach badających podtrzymanie i odnowę polskiej społeczności dało się 
słyszeć, że utrata języka stała się dla nich źródłem wielkiego przygnębienia. Kiedy 
wspólnocie tej oznajmiono, że utrata języka ojczystego jest powodem planowanego 
zamknięcia polskiego kościoła, jedynego miejsca publicznego w regionie, w którym 
mówi się po polsku i podtrzymuje polskie zwyczaje, uznano, że nadszedł czas, aby 
przyjrzeć się temu problemowi z większą uwagą. Powołano grupę badawczą Rady 
Duszpasterskiej w celu ustalenia, kim byliby potencjalni uczniowie kursu języka 
polskiego, jakie są ich oczekiwania oraz jakimi skutecznymi metodami posługują 
się rzecznicy ochrony języka ojczystego w innych grupach mniejszości narodowych.

Poczynając od roku 1840 do początków XX stulecia, język gaelicki (Scottish Gaelic) 
używany na Cape Breton przez imigrantów z rejonów górskich i wysp Szkocji był 
tak żywotny jak angielski. Pomimo tego dziś liczba osób, dla których jest on języ-
kiem ojczystym, spadła poniżej 700. Z tego powodu władze prowincji przyjęły za cel 
swej polityki rewitalizację tego języka. Niezależnie od tych działań propaguje ją rów-
nież nowe pokolenie młodych aktywistów, którzy uważają, że język ten może służyć 
jako narzędzie autentycznego rozwoju Cape Breton.

Pracujący z podobnymi zespołami gaelickimi w Szkocji, miejscowi nauczyciele 
przyjęli kilka metod nauczania. Jedną z nich jest TIP (total immersion plus) – pro-
wadzenie zajęć szkolnych wyłącznie w nauczanym języku, w tym wypadku bez uży-
cia angielskiego, bez pisania i bez formalnej nauki gramatyki. Studenci uczą się 
za pomocą praktyki – tak jak dziecko, które poznaje mowę. Program ten został 
stworzony z myślą o tym, aby dopomóc rodzicom w przekazywaniu dzieciom języ-
ka ojczystego. Dorośli zapisują się na intensywny sześciotygodniowy kurs, w któ-
rego czasie powinni nabyć umiejętności pozwalające im na posługiwanie się języ-
kiem celtyckim przy wykonywaniu wielu codziennych zajęć.

Metoda ta została zmodyfikowana przez programy takie jak Ulpan, który stosu-
je ćwiczenia językowe polegające na wielokrotnym powtarzaniu (łącznie z grama-
tyką), oraz mniej intensywne wersje programu TIP. Zajęcia są prowadzone w czasie 
weekendów oraz całodziennych warsztatów. Jako przedstawiciele polskiej parafii 
mieliśmy spotkanie z gaelickimi nauczycielami, którzy wyrazili gotowość służenia 
nam jako doradcy (ja sam uczestniczyłem w dwóch weekendowych kursach języka 
celtyckiego dla początkujących oraz w szkoleniu wykorzystującym metodę TIP).

Zatrudniliśmy nauczycielkę, której rodzimym językiem jest polski (a która uczy 
zawodowo języka angielskiego jako drugiego), cieszącą się opinią instruktorki o du-
żej dozie cierpliwości i stosującej metodę stopniowego wzmacniania nabytych umie-
jętności. Rozpoczęliśmy od próbnego kursu oferowanego w soboty na przestrzeni 
sześciu tygodni. Stworzyliśmy także grupę analizującą komentarze i dzięki temu, że 
ten pilotażowy kurs się udał, teraz na stałe oferujemy kursy sześciotygodniowe 
dla początkujących i dla uczniów, którzy chcą rozwijać nabyte już umiejętności.

Tom Urbaniak



243

Są także prowadzone rozmowy na temat stworzenia polskiego harcerstwa na Cape 
Breton. Istnieje jednak obawa, czy pełny program harcerski miałby szanse powodze-
nia. Rozważa się zorganizowanie w początkowej fazie serii kursów kształcących mło-
dych liderów. W ich ramach prowadzono by lekcje języka polskiego oraz pogadanki 
na temat tradycji kulturowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Wszystkie te starania dały początek wielu interesującym dyskusjom z polity-
kami i specjalistami z zakresu rozwoju ekonomicznego regionu. Czy tego ro-

dzaju metoda zbiorowego nauczania (biorąc pod uwagę wszystkie inicjatywy) na ło- 
nie naturalnego piękna okolic Cape Breton, połączona z legendarną gościnnością 
mieszkańców mogłaby przyczynić się do ekonomicznego rozwoju wyspy poprzez re-
klamowanie wycieczek z przewodnikami mówiącymi po polsku, w których progra-
mie znalazłoby się zwiedzanie historycznych dla zainteresowanych polską diasporą 
miejsc, oraz tworzenie nowych miejsc zatrudnienia wymagających znajomości ję-
zyka polskiego i polskiej kultury?

Stojąc w obliczu kryzysu, polska wspólnota wyspy Cape Breton w Nowej Szkocji, 
będąca jedną z najstarszych polskich grup osadniczych w Kanadzie, sięgnęła po me-
todę powszechnego nauczania, zapożyczoną od słynnego nowoszkockiego Ruchu 
Antigonijskiego, opartą na grupach badawczych będących inicjatorami nowator- 
skich rozwiązań, na zaangażowaniu wielu ludzi oraz na kampanii informacyjnej w te-
renie. W odróżnieniu od wielu innych grup polskiej diaspory, społeczność w tym 
regionie nie ma nawet księdza polskiego pochodzenia. Aby podtrzymać dotychcza-
sowe starania i zatrzymać stopniowe zamieranie polskich tradycji oraz zatracanie 
umiejętności posługiwania się językiem polskim, niezbędne byłoby zatrudnienie 
na pełen etat animatora lub koordynatora działań, który przeprowadziłby inwenta-
ryzację zasobów wspólnoty (włącznie ze spisem osób biegle mówiących po polsku) 
i pomógłby jej w prowadzeniu nieustającego procesu samooceny i odnowy.
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Autor pragnie podziękować polskiej wspólnocie w Cape Breton za okazywaną mu 
 przyjaźń oraz za udzielenie ważnych lekcji na temat polskiej tożsamości. Pani 

Ewie Wasilewskiej dziękuję za pomoc językową i tłumaczenie w czasie pracy nad usta-
wą w sprawie utworzenia i zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomo-
cy im. Świętego Michała oraz w napisaniu powyższego referatu.
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linguiStic and cultural revitaliSatiOn 
in a SMall, lOngStanding pOlOnia cOMMunity: 

leSSOnS fOr advOcateS and educatOrS
Summary

Cape Breton Island, Nova Scotia, is home to one of Canada’s oldest Polish communities. 
In the late 19th and early 20th centuries, Polish immigrants settled in most of the coal 

and steel towns of the region, joined by a smaller number of more recent arrivals. The cen-
tre of the region’s Polonia is the multicultural neighbourhood of Whitney Pier, home to St. 
Mary’s Polish Church and the Polish Village Hall, both of which are officially designated as 
heritage landmarks. Cape Breton’s Polonia, although a relatively small minority of the re-
gion’s population, maintains its identity and cohesiveness, despite the collapse of the coal 
and steel industries and the region’s overall declining population and high unemployment.

This paper examines the processes of Polish-language loss and preservation over four gen-
erations. It also examines new learning methods and techniques presently being considered 
as part of a program of cultural and linguistic preservation and outreach, including learning 
models employed by other at-risk languages in Cape Breton, such as Scottish Gaelic.

This paper explores how such efforts can contribute to a larger attempt to foster viable, 
locally driven community economic development (CED) initiatives. What suite of public 
policies and development priorities would aid and complement such work?

This study will be of interest to Polish linguistic and cultural educators in other long-
standing Polonia communities that are situated outside major metropolitan centres.

Keywords: Cape Breton, Nova Scotia, St. Mary’s Polish Church, Polish Village Hall, Polonia 
in Canada, Polish language transmission
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praca OśWiatOWO-WycHOWaWcZa 
W pOlSkiM OSiedlu Santa rOSa (MekSyk) 

W latacH 1943–1946

Duża liczba cywilnych uchodźców polskich, którzy opuścili Związek Radziecki 
wraz z armią pod dowództwem gen. Władysława Andersa, rodziła potrzebę 

stałego ich osiedlenia na okres trwania działań wojennych – do czasu odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Najwięcej Polaków skierowano do Afryki. Wielu roz-
mieszczono na Środkowym i Bliskim Wschodzie. Z inicjatywy Brytyjczyków poja-
wiła się też koncepcja wysłania polskich uchodźców do niektórych państw Amery-
ki Środkowej i Południowej, zwłaszcza do Gwatemali i Meksyku.

Szczególnie realne kształty przybrała propozycja tymczasowego osiedlenia dużej 
grupy uchodźców w tym drugim państwie. W drugiej połowie października 1942 roku 
planowano przewiezienie do Meksyku 23 000 polskich uchodźców1. Podejmowane 
w ostatnich miesiącach roku rozmowy pomiędzy przedstawicielami władz brytyj-
skich, polskich i meksykańskich w kwestiach szczegółowych, dotyczących osiedle-
nia polskich obywateli w tym kraju, nie przyniosły jednak oczekiwanych rezulta- 
tów. Dopiero kontakty premiera gen. Władysława Sikorskiego z władzami Meksyku 

1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Meksy-
ku (dalej: Pos. RP w Meksyku), Pismo I. Wygarda z 23 października 1942 r. do Ministerstwa PiOS 
informujące o planowanym przyjeździe uchodźców, sygn. 66. Ignacy Wygard został mianowany 
delegatem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej rządu w Londynie w Meksyku oraz innych kra-
jach Ameryki Środkowej.
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w dniach 27–30 grudnia 1942 roku dały określone wyniki2. Ustalono wówczas, że 
kraj ten może przyjąć nawet około 28 000 osób3. Wkrótce okazało się, że z powo-
du trudności transportowych zostanie sprowadzonych od 5000 do 10 000 polskich 
uchodźców. Informacja ta wpłynęła korzystnie na przyspieszenie i sfinalizowanie 
rozmów, a zwłaszcza na sformułowanie systemu zabezpieczenia kwestii finansowania 
transportu i pobytu polskich obywateli w Meksyku4.

W realizację całego przedsięwzięcia zaangażował się szef Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP Edward Raczyński, ambasador polski w Waszyngtonie Jan Ciecha-
nowski i rząd Stanów Zjednoczonych. Władze USA dały do zrozumienia, że są go-
towe udzielić rządowi RP

jak najszerszej pomocy finansowej w zakresie pokrycia kosztów przewozów i trzymania uchodź-
ców w Meksyku oraz współdziałać w dziedzinie samej opieki na terenie Meksyku5.

Słowa dotrzymały, przeznaczając na potrzeby polskich uchodźców w Meksyku trzy 
miliony dolarów. Sprawy organizacyjne związane z przewozem Polaków nadzoro-
wał podsekretarz stanu USA Adolf Berle. Przede wszystkim swoją uwagę skoncentro-
wał na kwestiach transportu, opieki, finansowania pobytu polskich obywateli w Mek-
syku i załatwianiu formalności6. Kierownik MSZ był w posiadaniu informacji, że 
Stany Zjednoczone przygotowywały się do przewiezienia od 3000 do 4000 polskich 
uchodźców. Warunki ich przetransportowania określił Departament Marynarki USA. 
Liczono także na wsparcie organizacji polonijnych7.

Po uregulowaniu podstawowych kwestii dotyczących podjęcia decyzji w sprawie 
przyjęcia Polaków przez Meksyk przystąpiono do spraw o charakterze organiza-

cyjnym. Ważna rola w tym względzie przypadła nowo mianowanemu posłowi RP 
w Meksyku Władysławowi Neumanowi, który wraz z radcą Poselstwa RP Aleksan-

2 AAN, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie (dalej: Mi-
nisterstwo PiOS, emigrac.), Pismo I. Wygarda z 1 stycznia 1943 r. do Ministerstwa PiOS w sprawie 
realizacji udzielonej mu instrukcji przez W. Sikorskiego, dotyczącej przyjazdu uchodźców polskich 
do Meksyku, sygn. 125, k. 21.

3 E. Wróbel, J. Wróbel, Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowiec-
kiego 1942–1950, Chicago, 1992, s. 205–208.

4 J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź, 2003, s. 179–183.
5 AAN, Ministerstwo PiOS, emigrac., Tajne i pilne pismo E. Raczyńskiego z 15 lutego 1943 r. do prezesa 

Rady Ministrów RP w sprawie umieszczenia polskich uchodźców w Meksyku, przesłane do wiado-
mości ministra pracy i opieki społecznej, sygn. 125, k. 41.

6 AAN, Ministerstwo PiOS, emigrac., Pismo J. Ciechanowskiego z 26 stycznia 1943 r. do E. Raczyńskiego 
w sprawie pomocy amerykańskiej dla polskich uchodźców, sygn. 125, k. 48, 49.

7 AAN, Ministerstwo PiOS, emigrac., Tajne i pilne pismo E. Raczyńskiego z 15 lutego 1943 r. do prezesa 
Rady Ministrów RP w sprawie umieszczenia polskich uchodźców w Meksyku, przesłane do wiado-
mości ministra pracy i opieki społecznej, sygn. 125, k. 41, 42.
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drem Wiesiołowskim przystąpił do pierwszych prac związanych z uruchomieniem 
osiedla, zwanego też obozem czy hacjendą, gdzie zamierzano umieścić polskich 
uchodźców. W gronie przedstawicieli Polski, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii wybór padł na hacjendę Santa Rosa, położoną 5 km od miasta Leõn w sta-
nie Guanajuato. Podpisano umowę dzierżawy. Rząd polski w Londynie zobowiązał się 
pokryć koszty remontów i eksploatacji z kredytów udzielonych przez USA.

Teren przeznaczony na polskie osiedle obejmował powierzchnię 14 ha, na której 
znajdowało się kilka obiektów. Budynki te postanowiono dostosować do potrzeb 
uchodźców, wiele z nich poddano generalnym, kosztownym remontom. Stary kil-
kupiętrowy młyn adaptowano na szkołę. Obozu nie zdołano przygotować na czas, 
dlatego po przybyciu pierwszego transportu Polaków na ziemię meksykańską za-
kwaterowano ich na miesiąc w Leõn. Nad przygotowaniami hacjendy do nowej roli 
czuwał prof. Eric Philbrook Kelly, reprezentujący amerykańską Foreign Relief and 
Rehabilitation Operations (Organizacja do spraw Pomocy i Odbudowy dla Zagra-
nicy), przez pewien czas wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, sprawdzony 
przyjaciel Polski i Polaków8.

Rekrutację kandydatów do wyjazdu do Meksyku rozpoczęto w obozie przejścio- 
 wym polskich uchodźców pod namiotami o nazwie Country Club, położo-

nym na terenach pustynnych kilkanaście kilometrów od Karaczi w Indiach (obec-
nie Pakistan), 21 kwietnia 1943 roku. Umieszczona w tym dniu na tablicy ogło-
szeń informacja podawała, że w najbliższym czasie skierowany zostanie do Meksyku 
transport polskich uciekinierów. Kandydaci do wyjazdu do tego kraju powinni 
zgłosić się do odpowiednich władz obozowych9. Ogłoszenie wzbudziło żywe zain-
teresowanie wśród mieszkańców obozowych namiotów. Do tej pory bowiem z tego 
miejsca formowano transporty odchodzące do Afryki lub też wysyłano bądź pla-
nowano skierować Polaków w inne rejony Indii.

W odpowiedzi na ogłoszenie początkowo liczba chętnych na wyjazd do Meksyku 
zbliżała się do 1000, później spadła do 200. Ostatecznie z Karaczi wypłynęło do Ame-
ryki Środkowej 689 uchodźców, którzy 13 maja zostali przewiezieni sanitarkami 
Czerwonego Krzyża na statek „Old City of London”. Komendantem tej grupy zo-
stał Jan Muc. 15 maja Polacy dopłynęli do Bombaju. W porcie przesiedli się na po-
kład olbrzymiej jednostki o nazwie USS „Hermitage” (włoski statek transoceanicz-
ny o wyporności 24 000 ton i szybkości 24 węzłów, zajęty przez USA w Panamie) 
z potężną armatą z przodu na dziobie. Wiózł on kilka tysięcy powracających do USA 

8 J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku…, s. 184, 185.
9 AAN, Pos. RP w Meksyku, A. Schnitzer, Kronika podróży. Pierwszy transport Polaków Karachi (Indje) 

– Meksyk, sygn. 172, k. 25.
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i Nowej Zelandii żołnierzy, głównie rannych i chorych. W Bombaju weszło na po-
kład jeszcze 18 polskich obywateli, głównie Żydów. W tej grupie znalazł się także 
Henryk Stebelski, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który nie był 
zaliczany do uchodźców. Wszyscy zostali zakwaterowani na najniższym pokładzie 
w trzech dużych salach. Ich komendantami byli: Jan Muc, Czesława Prywer i Leopold 
Słoniewski, zarazem zostali zastępcami kierownika całego transportu uchodźców, któ-
rym Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie mianowało dotychczasowe-
go konsula RP w Bombaju Henryka Stebelskiego. Opiekę duszpasterską sprawował 
ks. Zygmunt Jagielnicki. Podczas podróży statek zawijał do portów w Melbourne 
w Australii i Wellington w Nowej Zelandii10.

W związku z tym, że na statku przebywała znaczna grupa dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, postanowiono zorganizować dla nich nauczanie na poziomie szko- 
ły powszechnej. Zadania tego podjęły się wchodzące w skład transportu osoby z wy-
kształceniem, wiedzą i doświadczeniem w pracy pedagogicznej: Bolesława Baran, 
ks. Zygmunt Jagielnicki, Jadwiga Kowalik oraz Zofia Orłowska. Ponadto sześć osób 
z Ameryki podróżujących statkiem zadeklarowało chęć uczenia dzieci języka angiel-
skiego, co zostało przez Polaków przyjęte z zadowoleniem. Zajęcia szkolne odbywały 
się na pokładzie lub – gdy było zimno – w jadalni w czasie wolnym od posiłków. 
Z młodzieżą pracowała też Anna Andrzejewska, Florentyna Kulibaba i Czesława 
Prywer. Realizowano także różne formy działalności harcerskiej.

Celem przybliżenia uchodźcom kraju, do którego płynęli, Henryk Stebelski wy-
głosił odczyt na temat Meksyku. Odbyły się również prelekcje dotyczące tych re-
gionów świata, które przemierzał transport11. Dużym wydarzeniem o charakterze 
kulturalno-oświatowym było zorganizowane pod kierownictwem polskich nauczy-
cieli z udziałem dzieci i młodzieży przedstawienie, które obserwowało kilka tysięcy 
pasażerów. Na program złożyły się m.in. pieśni i tańce ludowe oraz oficjalne prze-
mówienia12. Można więc zauważyć, że kilkutygodniowy czas podróży nie został zmar-
nowany – upłynął pod znakiem zajęć edukacyjnych dla młodych Polaków i intere-
sujących inicjatyw kulturalnych.

10 Tamże, k. 25–27; tamże, Pismo H. Stebelskiego z 31 lipca 1943 r. do ministra spraw zagranicznych 
w Londynie zawierające sprawozdanie z podróży z Bombaju do Santa Rosa, sygn. 172, k. 15; J. Wróbel, 
„Rozproszeni po świecie”. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce, In-
diach, Meksyku i Nowej Zelandii, w: Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. J. Wróbel, 
J. Żelazko, Warszawa, 2008, s. 97; Dziennik Henryka Stebelskiego, strona internetowa: Santarosa.
com.pl/dziennik-henryka-stebelskiego, dostęp 3 IV 2014.

11 AAN, Pos. RP w Meksyku, A. Schnitzer, Kronika podróży. Pierwszy transport Polaków Karachi (Indje) 
– Meksyk, sygn. 172, k. 27, 29, 31, 32.

12 Tamże, Pismo H. Stebelskiego z 31 lipca 1943 r. do ministra spraw zagranicznych w Londynie zawie-
rające sprawozdanie z podróży z Bombaju do Santa Rosa, sygn. 172, k. 20.
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25 czerwca statek przybił do brzegu portu San Pedro w Los Angeles. Uchodźcy zo-
stali bardzo serdecznie przyjęci przez przedstawicieli Polonii amerykańskiej, któ-
rzy natychmiast starali się roztoczyć opiekę nad przybyszami. Nowo przybyli zosta-
li obdarowani ubraniami, słodyczami, zabawkami, książkami i innymi prezentami. 
Atmosfera kontaktów z Polonią w Los Angeles była bardzo serdeczna i zapadła 
na długo w pamięci13.

27 czerwca o godzinie 20 uchodźcy wyruszyli pociągiem do Meksyku. W składzie 
znajdowało się pięć wagonów sypialnych. Podróżowała nimi amerykańska służba 
sanitarna, która towarzyszyła Polakom, a także urzędnicy imigracyjni, kierownic-
two polskiej grupy, chorzy i kobiety z dziećmi do 12 lat. Na granicznej stacji w El Paso 
podstawiono nowy skład z meksykańskimi wagonami o niższym standardzie. Jedy-
nie wagony sypialne zostały te same. Tam do podróżujących dołączyła Irena Dal-
giewicz – delegatka War Relief Services of National Catholic Welfare Conference 
(Krajowa Katolicka Konferencja Dobroczynności) – skierowana do udzielania po-
mocy polskim uchodźcom14. Kierownictwo transportu przejął radca Aleksander 
Wiesiołowski. Pojawił się też prof. Eric Philbrook Kelly.

1 lipca pociąg z uchodźcami przybył na dworzec w Leõn. Autor „Kroniki po-
dróży” uchodźców do Meksyku pisze:

Zajeżdżamy na dworzec kolejowy miasta Leon b[ardzo – przyp. W. J. Ch.] serdecznie przyj-
mowani przez Meksykańczyków. Na stacji wita nas orkiestra wojskowa – u obydwu stron w bar-
dzo wielu wypadkach widać łzy rozrzewnienia15.

Serdeczność przyjęcia Polaków przez mieszkańców Leõn wspomina także Anna 
Żarnecka, jedna z byłych uczennic w osiedlu Santa Rosa, osoba, która na stałe zwią-
zała swoje życie z miastem Meksyk16.

Przemówienie powitalne do gości z dalekiej Polski wygłosił prezydent miasta Leõn.
Kierownik pierwszego transportu Polaków do Meksyku Henryk Stebelski wy-

stąpił z propozycją do ministra spraw zagranicznych, aby polski rząd podzięko-
wał wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia ca-
łej operacji, a zwłaszcza kapitanowi statku USS „Hermitage” R. J. Townsendowi 
za bardzo dobrą opiekę nad Polakami17.

13 Tamże, k. 34.
14 Tamże, A. Schnitzer, Kronika podróży. Pierwszy transport Polaków Karachi (Indje) – Meksyk, sygn. 172, 

k. 35; por. A. Bartosz, Z naszej niwy, „Gwiazda Polarna”, 1944, nr 10, s. 5.
15 AAN, Pos. RP w Meksyku, A. Schnitzer, Kronika podróży. Pierwszy transport Polaków Karachi (Indje) 

– Meksyk, sygn. 172, k. 35.
16 A. Żarnecka de Burgoa, [Wspomnienia], w: Polskie dzieci na tułaczych…, s. 242.
17 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo H. Stebelskiego z 31 lipca 1943 r. do ministra spraw zagranicz-

nych w Londynie zawierające sprawozdanie z podróży z Bombaju do Santa Rosa, sygn. 172, k. 21.
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Z uwagi na to, że osiedle Santa Rosa nie było jeszcze całkowicie przygotowane 
na przyjęcie gości, uchodźców zakwaterowano w szkole rolniczej. W poszczególnych 
salach zamieszkało po ponad 30 osób.

Pierwszym transportem do Meksyku przyjechało 706 uchodźców, w tym 540 doro-
słych i 166 dzieci. Kobiet i dziewcząt było 51818. Konsulat Generalny RP w Bomba-
ju dodatkowo informował, że wśród 706 osób było czworo niemowląt, 90 dzieci 
do lat 10 (52 dziewczęta i 38 chłopców), 188 pasażerów do lat 20 (144 dziewczęta 
i 44 chłopców), 424 w wieku powyżej 20 lat (297 kobiet i 127 mężczyzn)19.

Po niecałym miesiącu oczekiwania grupa dotarła do osiedla Santa Rosa i została 
rozlokowana na jego terenie. Część budynków znajdowała się jeszcze w remoncie 
i trzeba było czekać na oddanie ich do użytku.

We wnioskach płynących z zakończonej misji kierowania pierwszym transpor-
tem uchodźców Henryk Stebelski, już jako pierwszy sekretarz Poselstwa RP w Mek-
syku, postulował, aby w przyszłości lepiej dobierać skład uczestników transportu, uni-
kając przewożenia awanturników i prostytutek. Z uwagi na klimat panujący w tym 
kraju proponował, aby przysyłać dzieci – warunki mieszkalne są w nim bowiem bar-
dzo dobre w porównaniu do Indii, Iranu czy Afryki. Poważnym argumentem prze-
mawiającym za realizacją tego pomysłu była pozytywna postawa Polaków w USA, 
a zwłaszcza Rady Polonii Amerykańskiej wobec uchodźców, wyrażająca się m.in. 
udzielaniem znaczącego wsparcia materialnego dla osiedla Santa Rosa. Henryk Ste-
belski proponował też, aby w następnych transportach znajdowała się również odpo-
wiednia liczba nauczycieli, ponieważ długo trwająca podróż powinna być wykorzy-
stana w znacznym stopniu na naukę, a tym samym na efektywne zagospodarowanie 
wolnego czasu dzieci i młodzieży. Pasażerowie, zwłaszcza młodzi wiekiem, winni mieć 
dostęp w czasie podróży do książek i lektur w języku polskim oraz angielskim20.
18 J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku…, s. 190. Informację tę Janusz Wróbel opiera na sprawozda-

niu Adama Laudyn-Chrzanowskiego, który był delegatem Rady Polonii Amerykańskiej w osiedlu 
Santa Rosa w końcowej fazie jego istnienia, a następnie w Tlalpan na przedmieściu Meksyku.

19 AAN, Ministerstwo PiOS, emigrac., Ostateczny skład I Transportu z Indii Bryt[yjskich] do Meksy-
ku po dołączeniu do grupy z Karachi 17 uchodźców z Bombaju, 18 maja 1943 r. Dane te przekazał 
Konsulatowi Generalnemu H. Stebelski, sygn. 125, k. 137. Henryk Stebelski 31 lipca 1943 r. podał 
inne dane, informując ministra spraw zagranicznych, że pierwszy transport składał się z 246 dzie- 
ci do lat 15-tu, 140 mężczyzn i 330 kobiet. Wśród dzieci znalazło się 6 niemowląt, nie było ani jednej siero-
ty, gdyż do transportu włączono dzieci z rodzinami. Łącznie więc, według tej informacji, do osiedla 
przybyło 716 osób; por. AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo H. Stebelskiego z 31 lipca 1943 r. do mi-
nistra spraw zagranicznych w Londynie zawierające sprawozdanie z podróży z Bombaju do Santa Rosa, 
sygn. 172, k. 15. Liczba 706 uchodźców pojawia się w opublikowanym w Internecie Dzienniku 
Henryka Stebelskiego; strona internetowa: Santarosa.com.pl/dziennik-henryka-stebelskiego, dostęp 
3 IV 2014. Liczbę 706 uchodźców także podaje w swoim opracowaniu Janusz Wróbel, Uchodźcy pol-
scy ze Związku…, s. 190.

20 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo H. Stebelskiego z 15 sierpnia 1943 r. do ministra spraw zagranicz-
nych w Londynie zawierające wnioski w sprawie organizowania kolejnych transportów uchodźców 
do Meksyku, sygn. 172, k. 44–46.

Witold jan Chmielewski



251

Struktura wiekowa uchodźców powodowała, że po kwestiach organizacyjnych i so-
cjalnych przedmiotem coraz większej troski kierownictwa osiedla Santa Rosa i pol-

skich władz oświatowych w Londynie stawały się sprawy edukacji dzieci i młodzie-
ży. Problem ten nabierał tym większego znaczenia, że przybysze w wieku szkolnym 
byli pozbawieni możliwości uczęszczania do szkół na terenie Związku Radzieckie-
go. Udział zaś w zajęciach lekcyjnych na terenie Iranu, prowadzonych w bardzo trud-
nych warunkach, zazwyczaj pod namiotami, bez programów nauczania, podręczni-
ków i pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych, trudno było uznać za w pełni 
efektywny, chociaż z reguły ogromnie pożyteczny wychowawczo. W dodatku czę-
sta zmiana miejsca osiedlenia, ciągłe modyfikacje i uzupełnienia w tworzeniu pro-
wizorycznej sieci polskich szkół na terenie Iranu i w Karaczi pogłębiały negatywne 
skutki tułaczego losu polskich dzieci i młodzieży21. Osiedle Santa Rosa, mimo pew-
nych niedociągnięć o charakterze remontowo-budowlanym w początkowym okre-
sie istnienia, stwarzało dobre warunki do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Z uwagi na perspektywę osiedlenia w Meksyku większej liczby polskich uchodź-
ców kierownik Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych w Londynie, gen. Józef Haller, 
już 16 kwietnia 1943 roku podjął decyzję o utworzeniu w tym kraju Delegatury Urzę-
du, która na bieżąco koordynowałaby sprawy szkolnictwa. Celem i zadaniem tej 
struktury administracyjnej było zorganizowanie w Meksyku polskich szkół, a na-
stępnie nadzór nad ich funkcjonowaniem. Pierwszym etapem działań miało być utwo-
rzenie placówek oświatowych w osiedlu Santa Rosa22. Propozycję pełnienia funk-
cji delegata otrzymał Włodzimierz Skłodowski, wykładowca Uniwersytetu DePaul 
w Chicago, doświadczony instruktor oświatowy w Konsulacie Polskim w Chica-
go i członek władz harcerskich w Londynie. Nie podjął się jednak objęcia tego za-
szczytnego i odpowiedzialnego stanowiska. Aktywnie natomiast włączył się w or- 
ganizację pobytu dzieci w obozie23. Włożył wiele wysiłku w zapewnienie źródeł finan-
sowania mającym powstać placówkom oświatowym. Szczególnie wiele uwagi po-
święcił zaopatrzeniu w pomoce naukowe i przybory szkolne, sprowadzane głównie 

21 C. Sawko, [Wspomnienia], w: Polskie dzieci na tułaczych…, s. 211.
22 W. J. Chmielewski, Polska administracja szkolna w latach 1944–1950, Piotrków Trybunalski, 2013, 

wyd. 2, s. 43; tenże, Powstanie delegatur polskiej administracji szkolnej na uchodźstwie, „Rozprawy 
z Dziejów Oświaty”, 2012, t. 49, s. 44, 45, 49. Kierownik Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych gen. Józef 
Haller wydał nawet dokument określający cele i zadania związane z pełnieniem tego typu funkcji: 
Instrukcja dla polskiego instruktora oświatowego w USA, przydzielonego do Generalnego Konsu-
latu RP w Chicago; W. J. Chmielewski, Działalność oświatowa urzędu ministra gen. broni Józefa Halle-
ra (sierpień 1940–kwiecień 1941), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2013, nr 3–4, s. 65.

23 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo W. Skłodowskiego z 4 maja 1943 r. do W. Neumana, sygn. 171, 
k. 296–298; Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16 sierpnia 
1943 do 30 kwietnia 1944, Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w Meksyku, Leõn, 1944, s. 41, 42, wydruk powielaczowy.
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ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Delegatem Urzędu Oświaty i Spraw 
Szkolnych, a następnie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go (Ministerstwo WRiOP) został doświadczony nauczyciel Feliks Sobota. W tym ce- 
lu przybył z Londynu do Santa Rosa 4 września 1943 roku24.

Szkołę powszechną w osiedlu organizowano już wcześniej, właściwie w miarę 
stopniowego przemieszczania uchodźców ze szkoły rolniczej w Leõn do obozu. Trzon 
osób, które przystąpiły do realizacji tego zadania, stanowili nauczyciele prowadzący 
wcześniej zajęcia na statku USS „Hermitage”25. Z uwagi na potrzeby dydaktyczno- 
-wychowawcze wynikające z wieku przybyłych dzieci przystąpiono także do organi-
zacji przedszkola. Placówki te powstawały na podstawie Ustawy z 11 marca 1932 roku 
o ustroju szkolnictwa26. W ten sposób nawiązywano do przedwojennego systemu 
oświaty. Władze polskie na obczyźnie stały bowiem na stanowisku, że po pomyślnie 
zakończonej wojnie wszyscy uchodźcy wrócą do Kraju – z tego też względu należy 
dzieci i młodzież kształcić zgodnie z przewidywanymi potrzebami społecznymi, go-
spodarczymi i kulturalnymi odbudowującego się ze zniszczeń wojennych Kraju.

16 sierpnia 1943 roku odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość 
miała podniosły i wzruszający charakter. Uczestniczył w niej były kierownik pierw-
szego transportu uchodźców, a wówczas konsul RP w Meksyku Henryk Stebelski 
oraz przybyły ze Stanów Zjednoczonych do pomocy przy uruchomieniu szkolnic-
twa Włodzimierz Skłodowski.

Natychmiast po inauguracji jako pierwsze rozpoczęło pracę przedszkole. Jego kie-
rowniczką została Florentyna Kulibaba, doświadczona wychowawczyni o dużym 
zaangażowaniu pedagogicznym i organizacyjnym. Liczba podopiecznych w pierw-
szym roku szkolnym istnienia placówki wahała się w granicach 50, a 1 stycznia 
1944 roku wynosiła 54. Dzięki wsparciu Rady Polonii Amerykańskiej przedszko-
le od samego początku swojej działalności było dobrze zaopatrzone w gry, zabawki 
itp.27. W następnych latach liczba dzieci w placówce znacznie zmalała, na przykład 
do 27 w kolejnym roku szkolnym. Z biegiem czasu udało się wydatnie poprawić wa-
runki lokalowe. Zatrudniono również jeszcze jedną osobę na etacie pomocy kierow-
nika szkoły. Sama Florentyna Kulibaba aktywnie uczestniczyła w życiu osiedla28.

24 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 paździer-
nika 1943 r., sygn. 185, k. 49; tamże, Pismo W. Skłodowskiego, z 19 lipca 1943 r. do F. Soboty w spra-
wie pomocy szkolnych dla szkolnictwa w Santa Rosie, sygn. 185, k. 7, 8.

25 Tamże, A. Schnitzer, Kronika podróży. Pierwszy transport Polaków Karachi (Indje) – Meksyk, sygn. 172, 
k. 27.

26 Ustawa z dnia 1 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz.U., 1932, nr 38, poz. 389.
27 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-

syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 137.
28 Tamże, k. 357.
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Główną placówką oświatową na terenie obozu była szkoła powszechna. W jej 
uruchomieniu największe zasługi miała doświadczona nauczycielka Zofia Orłow-
ska, a także ks. Zygmunt Jagielnicki i nauczycielki: Jadwiga Kowalik, Bolesława Ba-
ran i Anna Andrzejewska. W realizacji tej inicjatywy dużego wsparcia udzielał im 
Włodzimierz Skłodowski. Utworzono sześć klas szkoły powszechnej. Po przepro-
wadzeniu dokładnej selekcji uczniów do poszczególnych oddziałów i po zapozna-
niu się ze stanem kwalifikacji nauczycielskich Feliks Sobota nadał placówce status 
publicznej szkoły powszechnej trzeciego stopnia. Podejmowała pracę w trudnych 
warunkach lokalowych. Brakowało programów nauczania, podręczników, lektur 
szkolnych, pomocy naukowych i podstawowych przyborów szkolnych. To wszyst-
ko należało w jak najszybszym czasie pozyskać i udostępnić społeczności szkolnej. 
Wiele inicjatywy w pokonywaniu piętrzących się trudności wykazał Feliks Sobota29.

Świadomy celów moralnych, zadań patriotycznych, obywatelskich i edukacyj-
nych stojących przed szkołą, placówkę tę wspierał, zwłaszcza w pozyskiwaniu środ-
ków finansowych, poseł RP w Meksyku Władysław Neuman, a wiedząc, jak skrom-
ny jest budżet delegata Ministerstwa WRiOP, w liście do prof. Franciszka Xawerego 
Świetlika, prezesa Rady Polonii Amerykańskiej, pisał:

Pragnę zaapelować do znanej uczynności Rady Polonii Amerykańskiej i będę wdzięczny, jeśli 
Pan Prezes zechce być moim wobec Rady Polonii tłumaczem. Trzeba wszystko zrobić dla dzieci, 
trzeba przede wszystkim, aby dzieci zapomniały o strasznym koszmarze, przez który przeszły, 
trzeba, żeby dzieci się uczyły i odrobiły to, w czym są spóźnione, trzeba je wreszcie przygoto-
wać doskonale do nowych i ciężkich zadań, które czekają je i czekać będą w Polsce. Chcemy stwo-
rzyć dla dzieci warunki w Santa Rosa jak najlepsze. […] Rada Polonii zechce uczynić wszyst-
ko, co możliwe, uczynić dla tych biednych dzieci, które przecież są przyszłością narodu30.

Rada Polonii Amerykańskiej, podbudowana już wcześniej przychylną opinią pre-
miera Władysława Sikorskiego, pozytywnie odpowiedziała na apel posła31. Opieka 
nad szkołą miała duże znaczenie i szerszy, perspektywiczny wymiar. Z uwagi bo-
wiem na względnie dobry klimat i warunki mieszkaniowe (lepsze niż w Indiach, 
Iranie czy Afryce) Władysław Neuman zwrócił się do polskiego rządu, aby w następ-
nych transportach do Meksyku przysyłane były wyłącznie dzieci będące sierotami32.

29 Tamże, Sprawozdanie z działalności za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 października 1943 r., sygn. 185, 
k. 49–51.

30 Tamże, Pismo W. Neumana z 17 września 1943 r. do F. X. Świetlika w sprawie wsparcia finansowego 
dla szkoły powszechnej w Santa Rosa, sygn. 185, k. 13, 14.

31 M. Pestkowska, Uchodźcze pasje. Władysław Sikorski a polska społeczność emigracyjna na Zachodzie 
1939–1943, Paryż, 1991, s. 175. Rada Polonii Amerykańskiej była zaangażowana w pomoc polskim 
uchodźcom również w innych regionach świata, zwłaszcza w Afryce; szerzej: R. Nir, Działalność Rady 
Polonii Amerykańskiej w latach 1938–1973, „Przegląd Polsko-Polonijny”, 2011, nr 1, s. 187–221.

32 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo W. Neumana z 17 września 1943 r. do F. X. Świetlika w sprawie 
wsparcia finansowego dla szkoły powszechnej w Santa Rosa, sygn. 185, k. 13, 14. Razem z tym pi-
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Etat nauczycielski w osiedlu wynosił 22 godziny zajęć dydaktycznych tygodnio-
wo. Ponadto każdy nauczyciel był zobowiązany do przepracowania 12 godzin mie-
sięcznie w charakterze wychowawcy. Do jego obowiązków należało wypełnianie 
zadań wynikających z wychowawstwa klasowego, prowadzenie zajęć pozalekcyj-
nych, dopilnowywanie dzieci w zakresie wyrównywania zaległości w materiale lek-
cyjnym, kształtowanie ich właściwych postaw i zachowań33.

Zajęcia w szkole realizowano według tygodniowego planu godzin (tab. 1), który 
obejmował wszystkie podstawowe przedmioty. Szczególny nacisk kładziono na na-
uczanie języka polskiego. Z uwagi na kraj zamieszkania uchodźców w tygodnio-
wym rozkładzie zajęć uwzględniono naukę hiszpańskiego. W późniejszym czasie 
liczba przedmiotów uległa nieznacznym zmianom – zrezygnowano m.in. z zajęć 
praktycznych i oddzielono nauczanie geografii od przyrody. Zmieniła się też czę-
ściowo liczba godzin34.

Ważną kwestią w pracy z uczniami było zapewnienie dobrze wykwalifikowanej 
i posiadającej doświadczenie pedagogiczne kadry nauczycielskiej. Feliks Sobota dą-
żył do zatrudnienia w szkole nauczycieli kilku przedmiotów, a zwłaszcza wychowa-
nia fizycznego. Wystąpił też z inicjatywą, zakończoną powodzeniem, sprowadzenia 
sióstr felicjanek ze Stanów Zjednoczonych35.

smem Feliks Sobota przesłał do Rady Polonii Amerykańskiej Preliminarz budżetowy na miesiąc 
wrzesień, październik, listopad i grudzień 1943 r., sygn. 185, k. 11.

33 Tamże, Sprawozdanie z działalności za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 października 1943 r., sygn. 185, 
k. 52, 59.

34 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za październik, 
listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, załącznik nr 5, sygn. 185, k. 152c.

35 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za październik, 
listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 139, 141.
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Tabela 1. Tygodniowy plan godzin publicznej szkoły powszechnej 
trzeciego stopnia, 4 października 1943 r.
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II 2 8 – – – 4 1 1 1
III 2 6 – – 4 4 1 1 2
IV 2 6 – – 6 5 1 1 2
V 2 6 4 4 6 5 1 1 2
VI 2 6 4 4 6 5 1 1 2

Źródło: AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 paź-
dziernika 1943 r., sygn. 185, k. 52, 59
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Starania te znajdowały swoje uzasadnienie również w tym, że w drodze do obo-
zu znajdowała się już kolejna grupa uchodźców. Według planu, miała ona wypłynąć 
ze Środkowego Wschodu około 10 września 1943 roku. Brytyjskie Foreign Office 
informowało, że do wyjazdu szykowano około 750 polskich uchodźców, głównie 
matek z dziećmi i samych dzieci36.

Istotnie, 2 listopada do obozu dotarła druga grupa polskich obywateli, licząca 
726 osób. Morską część podróży pasażerowie odbyli na pokładzie statku USS „Her-

mitage”, a więc w warunkach takich samych jak poprzedni transport uchodźców. 
Wśród nowych przybyszów znajdowało się 498 dzieci, w tym wiele sierot. Dwie trze-
cie wszystkich pasażerów stanowiły kobiety i dziewczęta37.

Przybyli także nowi nauczyciele i wychowawcy. 18 stycznia 1944 roku w osiedlu 
zamieszkały trzy siostry felicjanki z Chicago: Maria d’Arc (język angielski, religia), 
Maria Witerbia (gospodarstwo domowe, religia, nauczanie w młodszych klasach), 
Maria Eleuteria (śpiew, muzyka), które pracowały jako nauczycielki lub wycho- 
wawczynie kontraktowe38. W tym miesiącu skład kadry pedagogicznej szkoły po-
wszechnej przedstawiał się następująco: Zofia Orłowska (kierowniczka), Anna An-
drzejewska, Bolesława Baron, Eugenia Chmielewska, Helena Ciśniewicz, Helena 
Hawrylak, Jadwiga Ingarden, ks. Zygmunt Jagielnicki, ks. Józef Jarzębowski, Helena 
Jasińska, Michalina Kleszczyńska, Jadwiga Kowalik, Bronisława Lasota, Wacław Le-
onik, Bronisława Matysiewicz, Silas Modesto, Jan Muc (zwolniony 10 stycznia), ks. Leon 
Parandowski (zwolniony 18 stycznia), Czesława Prywer, Sabina Puchalska i Augusto 
Valtierra39.

W związku z przejściem Zofii Orłowskiej 4 czerwca 1944 roku na pełen etat na kur-
sach gimnazjalnych, na kierownika szkoły został powołany Zygmunt Ejchorszt, 
przybyły drugim transportem uchodźców. Nastąpiły też niewielkie zmiany w skła-
dzie Rady Pedagogicznej40. Nowy kierownik pełnił też społecznie funkcję zastępcy 
kierownika Delegatury Ministerstwa WRiOP. Przez pewien okres szkołą kierowała 
siostra Maria d’Arc41. 30 sierpnia 1946 roku świadectwa promocyjne podpisywa-

36 Tamże, Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 13 sierpnia 1943 r. do Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej w sprawie wysłania kolejnej grupy uchodźców do Meksyku, sygn. 125, k. 150. W dokumen-
cie tym zawarta jest również informacja, że brytyjski poseł otrzymał polecenie od swoich władz, 
aby w Meksyku umieścić jeszcze 4000 Polaków aktualnie przebywających w Iranie.

37 J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku…, s. 190.
38 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za październik, 

listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 139, 141.
39 Tamże, Wykaz nauczycieli i wychowawczyń przedszkola w osiedlu Santa Rosa oraz personelu po-

mocniczego, sygn. 185, k. 151.
40 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-

syku za miesiąc luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1944 roku, sygn. 185, k. 289.
41 Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym (dalej: Muzeum Licheń Stary), Santa Rosa, 

J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis.
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ła nowo mianowana kierowniczka szkoły powszechnej trzeciego stopnia Eugenia 
Chmielewska42.

Przybycie licznej grupy młodych ludzi w wieku szkolnym, często mających duże 
zaległości w wypełnianiu obowiązku szkolnego, spowodowało potrzebę dokonania 
odpowiedniego przydziału do poszczególnych klas. Kierowano się w tym względzie 
wiedzą posiadaną przez kandydatów, a nie ich wiekiem. Klasyfikację uczniów prze-
prowadzono w dniach od 15 do 26 listopada 1943 roku. Wyselekcjonowano rów-
nież przyszłych uczniów do pierwszej klasy gimnazjalnej. W rezultacie tych działań 
w sześcioklasowej szkole powszechnej znalazło się 362 nowych uczniów. Ogółem 
szkoła liczyła 528 osób zorganizowanych w 17 oddziałach. W trakcie klasyfikowa-
nia dzieci do poszczególnych klas stwierdzono, że około 1% jest niepełnosprawny 
intelektualnie, a 0,5% niedostosowany społecznie43. Pierwszy rok szkolny obejmo-
wał okres od 16 sierpnia 1943 do 30 kwietnia 1944 roku. Następny zaś miał trwać 
od 1 maja (wakacje do 24 czerwca) do 31 grudnia. Z powodu sytuacji losowych 
drugi rok szkolny przedłużono do końca stycznia 1945 roku44. Liczbę uczniów w od-
działach na przestrzeni pierwszych dwóch lat szkolnych przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Uczniowie publicznej szkoły powszechnej 
trzeciego stopnia

Data
Liczba uczniów w klasach

Razem
I II III IV V VI

4 X 1943 r. 32 32 33 31 27 11 166
16 XII 1943 r. 122 102 103 90 65 46 528
24 VI 1944 r. 122 102 102 90 65 46 527
28 IX 1944 r. 37 121 95 104 94 50 501

Źródło: Witold Jan Chmielewski na podstawie: AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności 
za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 października 1943 r., sygn. 185, k. 59; tamże, Zestawienie I danych 
liczbowych, odnoszących się do Publicznych Szkół Powszechnych, 16 grudnia 1943 r., sygn. 185, k. 152; 
tamże, Załącznik nr 1 (do sprawozdania Del[egata] Min[isterstwa] WRiOP za okres od 1-go II do 1-go 
VII 1944 roku), sygn. 185, k. 283; tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] 
WRiOP w Meksyku za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 1944 roku, 28 września 1944 r., sygn. 185, 
k. 359

42 Kopia świadectwa szkolnego Zdzisława Glinieckiego, w zbiorach W. J. Chmielewskiego.
43 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-

syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 139, 140.
44 Tamże, Sprawozdanie z działalności za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 października 1943 r., sygn. 185, 

k. 51–52; tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za mie-
siąc luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1944 roku, sygn. 185, k. 291; tamże, Sprawozdanie z działal-
ności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku. Za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 1944 roku, 
sygn. 185, k. 359.

Witold jan Chmielewski



257

W listopadzie 1943 roku poprawiły się wyraźnie warunki pracy szkoły. Zajęcia 
lekcyjne zostały przeniesione z rozrzuconych po osiedlu lokali nieprzystosowanych 
do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, do wyremontowanego i odpo- 
wiednio adaptowanego kilkupiętrowego młyna. Mając więc zapewnione odpowied-
nie pomieszczenia na naukę, skompletowaną kadrę nauczycielską i uczniów, przystą-
piono do opracowania programu nauczania i planu wychowawczego szkoły. Realizację 
tych odpowiedzialnych zadań powierzono wyłonionej spośród grona pedagogicz-
nego komisji. Sprawa stworzenia programu i planu wychowawczego była tym bardziej 
pilna i istotna, że uczęszczające do szkoły dzieci posiadały duże zaległości w zakre-
sie przewidzianej programem nauczania wiedzy w szkole przedwojennej. Doświad-
czeni nauczyciele bowiem, a tacy należeli do większości, dobrze pamiętali zakres 
materiału, który uczniowie powinni mieć opanowany w poszczególnych klasach.

Dwu-, trzyletnia przerwa w nauce podczas pobytu na Syberii, w Kazachstanie i in-
nych rejonach Związku Radziecka, a później tułaczka po obozach w Iranie i Indiach 
wywarła ujemny wpływ na wiedzę dzieci i młodzieży. Feliks Sobota zapewniał Mi-
nisterstwo WRiOP, że nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby te zaległości nadro-
bić. Ogólny stan wychowania uczniów był zadowalający. Współpracę rodziców ze szko- 
łą oceniano pozytywnie. Z uwagi na bliskość Stanów Zjednoczonych i międzynarodo-
we znaczenie języka angielskiego w styczniu 1944 roku wprowadzono w szkole po-
wszechnej jego nadobowiązkowe nauczanie. Na zajęcia zgłosiło się 39 osób45.

Już po kilku miesiącach pracy szkoły utworzono pracownię biologiczną i przy-
stąpiono do zorganizowania ogrodu szkolnego, wybudowano również boiska szkolne. 
Ważnym zadaniem, wymagającym szybkiego rozwiązania, było skompletowanie pod-
ręczników i lektur szkolnych. Szczególnie odczuwano brak książek do matematyki, 
historii i geografii. Brak tych ostatnich próbowano chociaż w niewielkim stopniu za-
stąpić częstym organizowaniem wycieczek o charakterze turystyczno-krajoznaw-
czym zarówno w najbliższą okolicę, jak i w wysokie góry, często wulkaniczne.

Dumą szkoły i całego osiedla była biblioteka, która w szybkim tempie powiększa-
ła swoje zasoby, stając się jednym z największych księgozbiorów polskich w Ameryce 
Łacińskiej. Gromadzone pieczołowicie tomy w zdecydowanej większości stanowiły 
dary przekazane przez Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a zwłasz-
cza Radę Polonii Amerykańskiej. Pierwszego zakupu książek na potrzeby osiedla, we-
dług propozycji Felisa Soboty, dokonał za sumę 1000 dolarów w sierpniu 1943 roku 
członek Rady ks. dr F. Szubiński z Nowego Jorku. Pomocny okazał się również ks. Ka-
zimierz Koszowski z tej samej metropolii. W pierwszych miesiącach istnienia biblio-
teki przysłano do niej ze składnicy księgarskiej Rady Polonii Amerykańskiej w No-

45 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-
syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 140.
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wym Jorku 2000 książek. Ponad dwa razy tyle ofiarowała także matka prowincjalna 
Maria Jolanta z Chicago ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Około 400 książek prze-
kazał polski oddział Czerwonego Krzyża w Kalifornii. Około 300 wydawnictw zwar-
tych podarował Światowy Związek Polaków z Zagranicy. Znaczną liczbę książek ofia-
rowała redakcja „Pittsburczanina”46. W maju 1944 roku 261 tomów przysłał Związek 
Polek w Ameryce47. Napłynęło też wiele innych darowizn publikacji, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem osiedlowej wśród społeczności.

Ministerstwo WRiOP nadsyłało większą liczbę podręczników do matematyki i ję-
zyka polskiego oraz pojedyncze egzemplarze do innych przedmiotów. Zaopatrywa-
ło bibliotekę w wydane na uchodźstwie opracowania oświatowe, lektury szkolne i suk-
cesywnie wydawane w Londynie „Pomniki Literatury Ojczystej” (tom I, zeszyty: 
2, 3, 4; tom II, zeszyty: 1, 2, 3; tom V, zeszyt 2), zawierające arcydzieła literatury pol-
skiej, niezbędne w realizacji programu nauczania szkoły powszechnej i średniej48.

W zgromadzonym księgozbiorze wyodrębniono bibliotekę nauczycielską, której 
kierownictwo powierzono Jadwidze Ingarden. Zorganizowano też działy: szkolny 
i dla dorosłych. Do pomieszczenia bibliotecznego wstawiono stoliki i krzesła, stwa-
rzając warunki do czytania książek na miejscu. Instytucją opiekowała się Rada Bi-
blioteczna, utworzona z inicjatywy Delegatury Ministerstwa WRiOP, a jej kierowni-
kiem została siostra Maria d’Arc49. Pod koniec istnienia polskiego osiedla w 1946 roku 
księgozbiór liczył 14 000 tomów50.

Duża liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zrodziła potrzebę uruchomienia 
systemu edukacji na poziomie średnim i zawodowym. Jak informuje Alfons Jace-

wicz, do pierwszych czynności organizacyjnych, zmierzających do uruchomienia klas 
gimnazjalnych, przystąpiono we wrześniu 1943 roku51. Na pełniącego obowiązki dy-
rektora szkoły średniej wyznaczono ks. Zygmunta Jagielnickiego. W dniach 2, 4, 5 
i 6 października przeprowadzono egzaminy i badania psychologiczne kandydatów 
do klas gimnazjalnych. Selekcja odznaczała się znaczną surowością, spośród bo-
wiem 19 kandydatów tylko czterech zdołało się zakwalifikować do nauki na poziomie 
gimnazjum. Pozostali, mimo posiadanych zaświadczeń z Indii o stopniu zaawanso-

46 Tamże, Tekst przemówienia Delegata Min[isterstwa] WRiOP w dniu otwarcia Biblioteki w Osiedlu 
Santa Rosa (dnia 13-go lutego 1944), sygn. 185, k. 163, 164; por. A. Jacewicz, Santa Rosa. Osiedle pol-
skie w Meksyku, Londyn, 1967, s. 39.

47 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za miesiąc li-
piec, sierpień i wrzesień 1944 roku, 28 września 1944 r., sygn. 185, k. 361.

48 Tamże, Lista książek wysłanych do Meksyku, sygn. 185, k. 72.
49 Tamże, Tekst przemówienia Delegata Min[isterstwa] WRiOP w dniu otwarcia Biblioteki w Osiedlu 

Santa Rosa (dnia 13-go lutego 1944), sygn. 185, k. 164, 165.
50 A. Jacewicz, Santa Rosa…, s. 39.
51 Tamże.

Witold jan Chmielewski



259

wania, mieli znaczne braki w opanowaniu przewidzianego programem nauczania 
materiału. Wykazywali też niedojrzałość psychiczną. W trakcie badań testowych 
szerszej grupy młodzieży wykryto przypadki niepełnosprawności intelektualnej. Po-
stanowiono zaczekać z pełnym uruchomieniem klas gimnazjalnych do czasu przy-
bycia młodzieży znajdującej się w drugiej grupy uchodźców płynącej do Meksyku.

Tymczasem, pragnąc przyjść z pomocą absolwentom szkoły powszechnej, Feliks 
Sobota postanowił uruchomić zajęcia dokształcające z programu szkoły średniej 
w zakresie języka polskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, matematyki, hi-
storii i geografii polskiej52. Dla tej grupy uczniów rok szkolny rozpoczął się 10 paź-
dziernika 1943 roku. Po przyjeździe następnego transportu uchodźców w dniach 
22–26 listopada zorganizowano egzamin dla kandydatów do oddziałów gimnazjal-
nych. Na podstawie dwóch egzaminów przyjęto do pierwszej klasy 18 uczniów, 
w tym 9 dziewcząt, a drugiej – 11, w tym 7 dziewcząt. Wszyscy byli wyznania rzym-
skokatolickiego53. Wiek nowo przyjętych gimnazjalistów przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Uczniowie kursów gimnazjalnych 
według roku urodzenia (stan na 31 grudnia 1943 roku)

Klasa Liczba uczniów urodzonych w poszczególnych latach Razem
1930 1929 1928 1927 1926 1925

I – 4 8 3 3 – 18
II 1 1 2 2 3 2 11
Ogółem 1 5 10 5 6 2 29

Źródło: AAN, Pos. RP w Meksyku, Zestawienie I danych liczbowych, odnoszących się do szkół średnich 
ogólnokształcących za rok szkolny 1943/1943, Załącznik nr 6, 31 grudnia 1943 r., sygn. 185, k. 153

Przewidywano, że po zakończeniu roku szkolnego do egzaminu do pierwszej 
klasy szkoły średniej przystąpi około 40 uczniów, którzy ukończą klasę szóstą szko-
ły powszechnej trzeciego stopnia.

Początkowo na kursach gimnazjalnych jako nauczycieli zatrudniono następują-
ce osoby: Zygmunt Ejchorszt, ks. Zygmunt Jagielnicki, ks. Józef Jarzębowski, Izydor 
Klajman, Czesława Prywer. Z uwagi na to, że ks. Jagielnicki wyjechał z osiedla wraz 
z kilkunastoma członkiniami Pomocniczej Służby Kobiet i został kapelanem pol-
skich żołnierzy, nowym dyrektorem kursów gimnazjalnych mianowano ks. Józe-
fa Jarzębowskiego – absolwenta Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego i Seminarium 
Duchownego w Warszawie, studenta nauk humanistycznych na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, przez 14 lat pracującego jako nauczyciel języka polskiego 

52 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności za okres od 4 IX do 4 X 1943 r., 6 paździer-
nika 1943 r., sygn. 185, k. 52.

53 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za październik, 
listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 142.

POLSKA PRACA OśWIATOWO-WYChOWAWCZA…



260

w szkołach średnich. Pod jego kierownictwem kształcenie uczniów gimnazjalnych 
osiągnęło wysoki poziom. Posiadał duże uznanie wśród młodzieży i cieszył się za-
służonym autorytetem54.

Do gimnazjalnego grona pedagogicznego dołączyli wkrótce: Bolesław Chlebow-
ski, Alfons Jacewicz z Londynu, Antoni Maciejewski ze Stanów Zjednoczonych, 
Zofia Orłowska, Modesto Silas, Feliks Sobota i siostry felicjanki z Chicago – Maria 
Witerbia oraz Maria Laurenta55.

W rozpoczynającym się 24 czerwca 1944 roku nowym roku szkolnym otworzo-
no już trzy klasy gimnazjalne. Uczyło się w nich 59 uczniów, w tym w klasie pierw-
szej – 34, drugiej –18, trzeciej – 6. Dominowały dziewczęta – było ich 4556 . Mło-
dzież ucząca się w szkole średniej wykazywała wiele uporu w zdobywaniu wiedzy, 
jej postawa i zachowanie nie budziły zastrzeżeń ze strony kadry nauczycielskiej. 
Pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzono na trzech obszarach: religijnym, 
obywatelskim i estetycznym. Myślą przewodnią edukacji było hasło: Bo na ziemi 
być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie57.

Poprawiły się wydatnie warunki prowadzenia zajęć. W lipcu 1944 roku kursy 
gimnazjalne otrzymały własny lokal, w którego skład wchodziły trzy izby lekcyj-
ne, kancelaria i pokój dyrektora. Wszystkie pomieszczenia starano się estetycznie 
umeblować i udekorować, tak aby swoim wystrojem przypominały sale lekcyjne 
w Polsce. Przystąpiono do zorganizowania pracowni biologicznej i fizyczno-
-chemicznej. Niewątpliwie wpływ na poziom i efektywność nauczania miał zauwa-
żalny wzrost zaopatrzenia w podręczniki i lektury szkolne58.

Prowadzoną systematycznie i na wysokim poziomie pracę dydaktyczno-wycho-
wawczą uzupełniano licznymi zajęciami pozalekcyjnymi. Przebywanie wszystkich 
uczniów w niewielkim osiedlu sprzyjało zorganizowanemu rozwijaniu ich zaintere-
sowań. Chłopcy należeli do grona ministrantów, pracowali w kole fotograficznym 
i robót ręcznych, dziewczęta natomiast uczestniczyły w działalności koła rysun-
kowego, sekcji wycinanek, kwiaciarskiej, robótek ręcznych i współpracy z ochron-

54 Tamże, k. 142, 143.
55 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku. Za miesiąc li-

piec, sierpień i wrzesień 1944 roku, sygn. 185, k. 360; Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, J. Jarzę-
bowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis.

56 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku. Za miesiąc li-
piec, sierpień i wrzesień 1944 roku, sygn. 185, k. 360.

57 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, Notatki 1944/45–46, ks. Józef Jarzębowski, sygn. 239, k. 18; tam-
że, Santa Rosa, Protokół z I-szego zebrania Rady Pedagogicznej Kursu Gimnazjalnego, odbytego 
dn. 22 czerwca 1944 r., sygn. 239, nlb.

58 Tamże, Santa Rosa, Pismo J. Jarzębowskiego z października 1944 r. do Z. Kaczyńskiego w sprawie 
szkolnictwa w Santa Rosa, sygn. 241, nlb.
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ką. Część dziewcząt i chłopców skupiona była w zespole tańców ludowych i na-
rodowych. Wszystkie te grupy pracowały według zatwierdzonych planów pracy. 
Wychowanie pozalekcyjne młodzieży miało na celu wyrobienie umiejętności prak-
tycznych, przydatnych w życiu prywatnym i zawodowym59.

Dobrze rozwijało się też życie kulturalne gimnazjalistów. Organizowano okazjo-
nalne wieczornice, słuchano muzyki poważnej, bardzo aktywnie działano w harcer-
stwie i Sodalicji Mariańskiej. Feliks Sobota i Alfons Jacewicz byli inicjatorami licz-
nych wycieczek o charakterze turystycznym60.

Dążeniem Delegatury Ministerstwa WRiOP oraz dyrektora ks. Józefa Jarzę-
bowskiego było przekształcenie dotychczasowych kursów gimnazjalnych w gimna-
zjum. Zamiar ten udało się wprowadzić w życie na podstawie decyzji ministerialnej 
w 1945 roku. Pełne, czteroklasowe gimnazjum liczyło w tym czasie 80 uczniów. Dy-
rektorem Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Santa Rosa został 4 lipca 
ks. Józef Jarzębowski61.

Pełny rozwój szkoły średniej przypadł na okres bardzo trudny dla osiedla, kiedy za- 
częły się rysować coraz wyraźniejsze perspektywy jego likwidacji. Nie zważając na nie-
sprzyjające okoliczności, ks. J. Jarzębowski i nauczyciele gimnazjum wysunęli postulat 
utworzenia w Santa Rosa polskiego liceum ogólnokształcącego. Tymczasem wkrótce 
Gimnazjum opuścili pierwsi absolwenci. Odbyły się dwie tzw. małe matury.

Jesienią 1946 roku Rada Polonii Amerykańskiej przystąpiła do likwidacji tej 
szkoły. Polskich gimnazjalistów skierowano na naukę do gimnazjum meksykańskie-
go w Leõn62. Młodzież tę przejściowo umieszczono w nowo wybudowanej i jesz-
cze nieuruchomionej fabryce obuwia. Polonia amerykańska, a zwłaszcza Związek 
Narodowy Polski, zobowiązał się zabrać 75 gimnazjalistów do Stanów Zjednoczo-
nych63. Uznano bowiem, że w sytuacji gdy mieszkańcy osiedla nie chcą wracać 
do Kraju znajdującego się w zmienionych warunkach społeczno-politycznych, nie 
ma potrzeby dalszego utrzymywania polskiego gimnazjum, zaś młodych ludzi na-
leży przygotowywać do życia w Stanach Zjednoczonych i kształcić w ogólnodo-
stępnych szkołach amerykańskich64.

59 Tamże, Santa Rosa, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis.
60 Tamże, Santa Rosa, Notatki 1944/45–46, ks. Józef Jarzębowski, sygn. 239, nlb.
61 Tamże, Santa Rosa, Odpis pisma F. Soboty z 4 lipca 1945 r., mianującego ks. J. Jarzębowskiego dy-

rektorem gimnazjum, sygn. 241, nlb.; tamże, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., 
maszynopis; A. Jacewicz, Santa Rosa…, s. 4.

62 Tamże, Santa Rosa, Pismo J. Jarzębowskiego z października 1944 r. do Z. Kaczyńskiego, informują-
ce o szkolnictwie polskim w Santa Rosa, sygn. 241, nlb.

63 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo H. Stebelskiego z 6 stycznia 1946 r. do Interim Treasury Committee 
for Polish Affairen w Londynie, sygn. 179, k. 252.

64 J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku…, s. 205.

POLSKA PRACA OśWIATOWO-WYChOWAWCZA…



262

Władze osiedla Santa Rosa i nauczyciele przywiązywali dużą wagę do zapew-
nienia młodzieży dobrych warunków do usamodzielnienia się w przy-

szłym dorosłym życiu. Z myślą o powrocie do wolnej Ojczyzny starano się dać jej 
kwalifikacje zawodowe, pomocne w odbudowie zrujnowanego wojną i okupacją 
Kraju. Z tego też względu zorganizowano różne formy edukacji zawodowej. Per-
spektywy zdobycia pożytecznego fachu, zgodnego z zainteresowaniami i posia-
danymi predyspozycjami, znajdowały wśród młodych ludzi wielu zwolenników. 
Wszelkie inicjatywy podejmowane w tym zakresie spotykały się z dużym entu-
zjazmem. Zorganizowane 5 grudnia 1943 roku wielkie zebranie na temat kon-
cepcji kształcenia zawodowego zgromadziło około 400 rodziców i młodzieży. 
Na proponowane różne formy edukacji w osiedlu i Stanach Zjednoczonych zgło-
siło się 290 osób65.

Wkrótce jednak okazało się, że wyjazd do szkół zawodowych w Stanach Zjed-
noczonych większej liczby młodzieży nie może dojść do skutku. Pozostało więc 
kształcenie jej tylko na terenie obozu. W tej sytuacji Feliks Sobota utworzył Pań-
stwową Szkołę Zawodową. Pełniącym obowiązki dyrektora tej placówki został 
ks. Leonard Kaszyński. Wsparcia finansowego nowej szkole udzieliła Rada Polonii 
Amerykańskiej i War Relief Services of National Catholic Welfare Conference. Do- 
tyczyło to zwłaszcza pokrycia kosztów budowy warsztatów niezbędnych do nauki okre-
ślonych zawodów i zakupu materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć pod nadzo-
rem instruktorów66.

Podstawowym zadaniem szkoły było przygotowanie samodzielnych pracowni-
ków w jednym z trzech obszarów zawodowych: laboratoryjna technika dentystyczna, 
srebrnictwo, krawiectwo. Przewidywany czas trwania nauki wynosił od 12 do 18 mie-
sięcy i był uzależniony od wybranej specjalności. Warunki przyjęcia, jak na typ szko-
ły zawodowej, były bardzo wysokie: kandydaci powinni mieć ukończone sześć klas 
szkoły powszechnej i zdać egzamin wstępny.

Najbardziej popularne okazało się krawiectwo, wybrało je kilkadziesiąt dziew-
cząt. Nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących szkoły zawodowej zostały 
przede wszystkim osoby dotychczas pracujące w szkole powszechnej i w klasach 
gimnazjalnych: Jadwiga Ingarden, Mieczysław Kaczmarek, Sabina Puchalska i Mo-
desto Silas. Prowadzącymi przedmioty zawodowe i instruktorami zawodów byli: 
ks. Leonard Kaszyński (technika dentystyczna), siostra Maria Eleuteria i Władysła-
wa Wasilew (krawiectwo), Konstanty Łuszczyk (srebrnictwo). Sekretarzem szko-

65 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-
syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 144.

66 Tamże, Pismo F. Soboty z dnia 27 marca 1944 r. do Z. Kaczyńskiego zawiadamiające o utworzeniu 
Państwowej Szkoły Zawodowej, sygn. 185, k. 191–193.
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ły mianowano Helenę Jasińską, byłą kierowniczkę publicznej szkoły powszechnej 
w Polsce67.

Tak zorganizowana szkoła zawodowa nie rozwinęła jednak projektowanej dzia-
łalności. Minister WRiOP w Londynie nie zatwierdził jej ustroju wewnętrznego. 
Uznał, że szkoła nie spełnia wymogów wynikających z artykułu 28 Ustawy o ustro-
ju szkolnictwa68, który określał cele i zadania szkoły oraz sposób doboru do niej 
kandydatów. Przystąpiono do modyfikacji utworzonych już struktur organizacyj-
nych. 11 sierpnia 1944 roku otwarto Krawiecki Kurs Przysposobienia Zawodowe-
go, na który przyjęto 22 kandydatki. Kierownictwo powierzono felicjance, siostrze 
Marii Eleuterii. Kandydatom na naukę w zakresie laboratoryjnej techniki dentystycz-
nej umożliwiono, w ramach oczekiwania na uruchomienie warsztatów, udział w zaję-
ciach z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, realizowanych na szkoleniu kra-
wieckim. Sprawę kursu w dziedzinie srebrnictwa odłożono na czas późniejszy69.

Dosyć wyraźny rozwój kursów zawodowych przyniósł rok 1945, zwłaszcza po cof-
nięciu przez Wielką Brytanię uznania rządowi polskiemu na uchodźstwie 5 lipca 
1945 roku. Pod kierownictwem Jadwigi Ingarden, przy poparciu delegata Rady Po-
lonii Amerykańskiej Czesława Mikołajczyka, 10 sierpnia 1945 roku otwarto Szkołę 
Handlową. Na początku swego funkcjonowania placówka zatrudniała trzech nauczy-
cieli. Swoją działalność zakończyła w grudniu 1946 roku70.

Ze znacznym rozmachem podjęła pracę 6 września 1945 roku Szkoła Dokształ-
cająca Zawodowa. Kierownikiem tej formy edukacji młodzieży został Zygmunt 
Ejchorszt. Placówka kształciła fachowców w zakresie krawiectwa i w zawodach 
ślusarsko-mechanicznych. Wszystkimi sprawami dotyczącymi przygotowania 
dziewcząt do zawodu krawieckiego kierowała felicjanka, siostra Maria Witerbia. 
Dzięki zaangażowaniu Rady Polonii Amerykańskiej i organizacji National Catho-
lic Welfare Conference nowo utworzona instytucja posiadała dobrze wyposażone 
warsztaty71.

67 Tamże, Pismo F. Soboty z 27 marca 1944 r. do Z. Kaczyńskiego w sprawie otwarcia Państwowej Szkoły 
Zawodowej, sygn. 185, k. 191; tamże, Organizacja Państwowej Szkoły Zawodowej w osiedlu Santa 
Rosa, 1 marca 1944 r., sygn. 185, k. 194, 195.

68 Ustawa z dnia 1 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa…
69 AAN, Pos. RP w Meksyku, Zarządzenie F. Soboty z 12 sierpnia 1944 r. w sprawie reorganizacji Pań-

stwowej Szkoły Zawodowej w osiedlu Santa Rosa, sygn. 185, k. 296.
70 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, Projekt budżetu na miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 1945 r., 

sygn. 239, nlb.; tamże, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis; A. Jacewicz, 
Santa Rosa…, fot. po s. 48, 64; Szkolnictwo Polskie w Kolonii Santa Rosa, „Dziennik Chicagowski”, 
17 IX 1945.

71 Tamże, Santa Rosa, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis; Szkoła Zawo-
dowa Dokształcająca w Osiedlu Santa Rosa, „Dziennik Związkowy”, 30 IX 1945; A. Jacewicz, Santa 
Rosa…, s. 64.
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W skład systemu oświatowo-wychowawczego i opiekuńczego osiedla Santa Rosa 
wchodził Zakład Wychowawczy im. gen. Władysława Sikorskiego, nazywany 

też często sierocińcem. Zgodnie z polskim ustawodawstwem przedwojennym znaj-
dował się w gestii Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Jednakże na terenie obo-
zu jego działalnością wychowawczą interesował się również delegat Ministerstwa 
WRiOP – Feliks Sobota. Ta niezwykle ważna i potrzebna placówka opiekuńczo- 
-wychowawcza powstała częściowo jeszcze w Iranie w drugiej połowie 1942 roku, 
wkrótce po ewakuowaniu uchodźców ze Związku Radzieckiego. Następnie przez kil-
ka miesięcy istniała na terenie obozu przejściowego Country Club w Karaczi i Ma-
lir w ówczesnych Indiach (obecnie Pakistan). Właśnie w tej ostatniej miejscowości 
14 sierpnia 1943 roku placówka otrzymała nazwę72. Większą część wychowanków 
Zakładu skierowano do Meksyku w drugim transporcie. Do osiedla Santa Rosa przy-
było 285 dzieci i młodzieży w wieku od czterech do siedmiu lat pod opieką dziewię-
ciu nauczycielek, ośmiu wychowawczyń i trzech niań. Przez pierwszych kilka mie-
sięcy placówką kierował wymieniany już wcześniej Zygmunt Ejchorszt73.

W początkowym okresie działalności Zakładu występowały trudności z zapew-
nieniem odpowiednich warunków lokalowych. Sierociniec umieszczono w dużych 
budynkach, służących wcześniej za spichrze74. Istniały również problemy z pełnym 
zaopatrzeniem wychowanków w odzież. Pomieszczenia, w których zakwaterowano 
podopiecznych, często nie miały okien, a podłoga była kamienna. Jeszcze pod koniec 
kwietnia 1944 roku placówka opiekuńczo-wychowawcza nie posiadała w zasadzie od-
powiednich urządzeń sanitarnych. Toaletę poranną odbywano po prostu na dworze. 
Brakowało wiader, pasty do zębów i innych przyborów higienicznych. Duża część 
dzieci nie miała butów, skarpetek itp.75. Na temat niewłaściwych warunków życia 
w Zakładzie Wychowawczym im. gen. Sikorskiego ukazały się artykuły w prasie polo-
nijnej, wychodzącej na terenie Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się postulaty wymia-
ny kierownictwa osiedla, które doprowadziło do takich warunków życia sierot76.

Występowały również pewne problemy wychowawcze z dziećmi mieszkającymi 
w Zakładzie. Nauczyciele szkoły powszechnej odnotowywali zaniedbywanie obowiąz- 
ków uczniowskich, wzorowanie się na negatywnych postawach osób dorosłych i duże 
niedociągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej podopiecznych tej pla-

72 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-
syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 138; M. Jura-
lewicz (Sztela), Zakład Wychowawczy im. gen. Władysława Sikorskiego w Valivade, w: Polacy w Indiach 
1942–1948…, s. 323.

73 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-
syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 138.

74 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis.
75 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo Z. Ejchorszta z 20 kwietnia 1944 r. do F. Soboty w sprawie warun-

ków bytowych w Zakładzie Wychowawczym, sygn. 185, k. 219.
76 C. Łukaszewicz, Sierotki w Meksyku, „Ameryka-Echo”, 1944, nr 19, s. 10.
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cówki. Nie potrafiono wytworzyć należytej atmosfery wychowawczej. Również wy-
chowawcy sierocińca niejednokrotnie zaniedbywali swoje obowiązki. Nie mogąc 
rozwiązać trudności wynikających z braku harmonijnej współpracy z Delegaturą 
Ministerstwa PiOS, Zygmunt Ejchorszt 6 czerwca 1944 roku złożył rezygnację ze sta-
nowiska kierownika Zakładu. Wraz z nim uczyniło to siedem osób personelu77.

Nowym kierownikiem został tymczasowo Leopold Słoniewski. Korzystne zmia-
ny w działalności sierocińca nastąpiły dopiero po objęciu kierownictwa przez siostry 
felicjanki pod przewodnictwem Marii d’Arc pod koniec roku 194478. Zakonnice za-
angażowały się niezwykle ofiarnie w pracę z dziećmi. Po kilku miesiącach kierowania 
placówką przez zakonnice zachowanie i wygląd zewnętrzny wychowanków pozytyw-
nie się zmienił. Młodzież śpiewała w chórze kościelnym, brała aktywny udział w ży-
ciu szkół, do których uczęszczała. Jej obecność była zauważalna w różnych formach 
życia publicznego79. W rezultacie wytrwałych starań felicjanek i wsparcia finansowe-
go Polonii amerykańskiej wybudowano i oddano na potrzeby Zakładu nowy, dobrze 
rozplanowany budynek. Poświęcenie obiektu odbyło się w maju 1945 roku80.

Niestety, podobnie jak szkoły, również i coraz lepiej pracująca placówka opiekuń-
czo-wychowawcza musiała ulec likwidacji. Przyszłością dzieci interesowała się Rada 
Polonii Amerykańskiej, a zwłaszcza jej prezes Franciszek Xawery Świetlik. Wycho-
wankowie Zakładu Wychowawczego im. gen. Sikorskiego w liczbie 263 zostali je-
sienią 1946 roku przewiezieni w dwóch grupach do Stanów Zjednoczonych. Tam 
rozlokowano ich w wielu placówkach, w tym w sześciu zakładach wychowawczych 
prowadzonych przez polskich księży i siostry felicjanki81.

Należy dodać, że przez cały okres istnienia sierocińca w osiedlu Santa Rosa po-
jawiała się kwestia różnych form adopcji polskich dzieci przez rodziny, głównie 
ze Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa ta budziła szereg kontrowersji, a zwłaszcza 
obaw o wynarodowienie młodych Polaków82. Kwestia adopcji nie wywarła większe-
go wpływu na los polskich dzieci.

77 AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Mek-
syku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za styczeń 1944 roku, sygn. 185, k. 138.

78 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis; 
AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo H. Stebelskiego z 2 listopada 1944 r. do S. Szczawińskiej w sprawie 
wyrazów uznania za pracę felicjanek w osiedlu Santa Rosa, sygn. 185, k. 395; AAN, Pos. RP w Mek-
syku, Protokół zebrania urzędowego, które odbyło się 21 marca 1945 r. w lokalu delegatury Min[ister-
stwa] WRiOP, pod przewodnictwem Delegata Min[isterstwa] WRiOP pana prof. Soboty, sygn. 176, 
k. 31.

79 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo H. Stebelskiego z 2 listopada 1944 r. do S. Szczawińskiej w spra-
wie wyrazów uznania za pracę felicjanek w osiedlu Santa Rosa, sygn. 185, k. 395.

80 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Meksyku, b. sygn., maszynopis.
81 E. Wróbel, J. Wróbel, Rozproszeni po świecie…, s. 238.
82 AAN, Pos. RP w Meksyku, Odpis pisma Ministerstwa PiOS z 10 grudnia 1943 r. do Konsulatu Ge-

neralnego RP w Nowym Jorku, sygn. 182, s. 261.
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W życiu osiedla Santa Rosa znaczącą rolę spełniał ogród szkolny, który zo-
stał otwarty 1 lutego 1944 roku. W jego utworzeniu i pielęgnowaniu duże 

zasługi miała inżynier rolnictwa Czesława Prywer, a w pracy w nim uczestniczy-
li uczniowie wszystkich szkół. Ogród odznaczał się wielką różnorodnością roślin 
ozdobnych. Uprawiano w nim też warzywa (marchew, rzodkiew). Chłopcy zajmo-
wali się hodowlą królików i niektórych ptaków, na przykład papug. Dzięki wsparciu 
finansowemu War Relief Services of National Catholic Welfare Conference, pomo-
cy rodziców, wysiłkom nauczycieli i uczniów wybudowano piękne obiekty o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym, które służyły zarówno słuchaczom wszystkich szkół, 
jak i całej społeczności osiedla83.

Wiele pozytywnych wartości w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży 
wnosiło harcerstwo. Swoją obecność w środowisku późniejszych mieszkań-

ców Meksyku zaznaczyło już w trakcie pobytu na statku pierwszej grupy uchodźców 
płynącej z Azji. Podróżujący harcerze stanowili część żeńskiej drużyny im. Emilii Plater 
i męskiej im. ks. Augustyna Kordeckiego, powstałych jeszcze w obozie przejściowym 
Country Club w Karaczi w ówczesnych Indiach.

Związek Harcerstwa Polskiego w Santa Rosa rozwinął prężną działalność, po-
czątkowo pod kierownictwem ks. Zygmunta Jagielnickiego, a następnie pod nieoce-
nioną opieką ks. Józefa Jarzębowskiego. Harcerze systematycznie odbywali zbiórki, 
uczestniczyli w życiu osiedlowym, m.in. występowali podczas okolicznościowych 
wieczornic, uroczystości państwowych i religijnych. Wielkim wydarzeniem była 
wymiana w stolicy Meksyku sztandarów pomiędzy harcerstwem polskim a skau-
tingiem meksykańskim84. Następował dalszy wzrost liczby zuchów i harcerzy. Łącz-
nie w obozie organizacja ta zrzeszała 250 osób. Powstały kolejne dwie drużyny żeń-
skie: im. Królowej Jadwigi i im. św. Teresy. W 1944 roku istniały trzy dziewczęce 
gromady zuchowe i jedna chłopięca85.

Intensywna działalność edukacyjna wymagała znacznych nakładów pieniężnych. 
Skromne środki finansowe na szkolnictwo przekazywało Ministerstwo Wyznań 

Religijnych w Londynie. Pochodziły one z kredytów zaciągniętych przez rząd 

83 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za miesiąc luty, 
marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1944 roku, sygn. 185, k. 291; AAN, Pos. RP w Meksyku, Sprawoz-
danie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku. Za miesiąc lipiec, sierpień i wrze-
sień 1944 roku, sygn. 185, k. 362; J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku…, s. 206.

84 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, Historia Hufca Santa Rosa, sygn. 240, nlb.; Muzeum Licheń Sta-
ry, Santa Rosa, Notatki 1944/45–46, ks. Józef Jarzębowski, sygn. 239, nlb.; AAN, Pos. RP w Meksy-
ku, Pismo K. Ripy z 28 grudnia 1943 r. do B. Szmejki w sprawie harcerstwa, sygn. 185, k. 105.

85 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, Historia Hufca Santa Rosa sygn. 240, nlb.; tamże, Santa Rosa, Notatki 
1944/45–46, ks. Józef Jarzębowski, sygn. 239, k. 1.
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na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii i (w przypadku Meksyku) w Stanach Zjednoczo-
nych. Otrzymywane kwoty nie wystarczały jednak na zabezpieczenie wszystkich 
podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem polskich szkół w osiedlu 
Santa Rosa. W trosce o zapewnienie prężnej działalności oświatowo-wychowawczej 
delegat Ministerstwa WRiOP Feliks Sobota podejmował rozliczne inicjatywy zmie-
rzające do pozyskania środków finansowych. W tym celu prowadził rozległą korespon-
dencję i utrzymywał kontakty z wieloma organizacjami i instytucjami w Stanach 
Zjednoczonych. Szczególnie owocne było nawiązanie stosunków z Radą Polonii 
Amerykańskiej w Chicago pod kierownictwem prof. Franciszka Xawerego Świetli-
ka, na przykład 16 października 1943 roku Rada uchwaliła przekazanie na potrzeby 
szkolne obozu 25 000 dolarów86.

Delegat Rady w polskim osiedlu w Meksyku Czesław Mikołajczyk wykazywał wiele 
zrozumienia dla potrzeb finansowych edukacji polskich dzieci, a zwłaszcza wydatków 
na pensje dla nauczycieli, pomoce naukowe i utrzymanie pracowni przedmiotowych 
szkoły powszechnej. Współpracował z Feliksem Sobotą w zakresie opracowywania 
budżetu szkolnego, który w dużej części pokrywała Rada Polonii Amerykańskiej87. 
Według jednego z bardziej znaczących nauczycieli pracujących w osiedlu Santa Rosa 
Alfonsa Jacewicza, Rada udzieliła pomocy uchodźcom na kwotę 329 006,42 dola-
ra88. Systematyczne wsparcie materialne niosła Polakom organizacja pod nazwą 
War Relief Services of National Catholic Welfare Conference. Do stycznia 1947 roku 
przekazała 160 000 dolarów89. Ze znaczną pomocą pospieszył też Związek Polek 
w Ameryce, a w końcowej fazie istnienia osiedla United Nations Relief and Rehabi-
litation Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy 
i Odbudowy). Wiele wsparcia uchodźcom udzielały mniejsze organizacje polonijne, 
a często i osoby prywatne. Aktywność delegata Ministerstwa WRiOP w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej i w obszarze zabezpieczenia materialnego wszystkich ty-
pów szkół na osiedlu przynosiła satysfakcjonujące rezultaty.

Nadszedł jednak czas niekorzystnej dla Polski sytuacji politycznej, gdy 5 lipca 
1945 roku Wielka Brytania cofnęła uznanie polskiemu rządowi w Londynie. 

Fakt ten wywarł ujemny wpływ na system oświatowy poza granicami Kraju – m.in. 
spowodował zlikwidowanie szkół i sierocińca w Santa Rosa. 15 maja 1946 roku za-

86 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo W. Skłodowskiego z 18 października 1943 r. do Poselstwa RP w Mek-
syku, sygn. 185, k. 97.

87 Tamże, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min[isterstwa] WRiOP w Meksyku za miesiąc luty, 
marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1944 roku, sygn. 185, k. 288.

88 A. Jacewicz, Santa Rosa…, s. 61. Informację tę Alfons Jacewicz zaczerpnął ze sprawozdania Adama 
Laudyn-Chrzanowskiego, ostatniego delegata Rady Polonii Amerykańskiej w Meksyku.

89 Tamże. Informację tę oparł Alfons Jacewicz na liście Ireny Dalgiewicz z 5 stycznia 1962 r.
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kończyła działalność była Delegatura Ministerstwa WRiOP90. Zdecydowana więk-
szość mieszkańców osiedla nie chciała wracać do Polski z mocno przesuniętymi 
granicami, zabranymi ziemiami wschodnimi i znajdującej się w radzieckiej strefie 
wpływów. Opiekę nad Polakami w Meksyku przejęła Ambasada Stanów Zjedno-
czonych. Stopniowo przystąpiono do wysiedlania mieszkańców osiedla. Do 2 paź-
dziernika 1946 roku wyjechały 783 osoby, w tym 284 do Stanów Zjednoczonych. 
Kraj ten przyjął również, jak wspomniano wyżej, 263 dzieci i młodzieży z Zakładu 
Wychowawczego im. gen. Sikorskiego. Pozostało do ewakuowania 735 osób91. Za-
pewnienie im miejsca stałego pobytu, a zwłaszcza pracy, stanowiło poważne wy-
zwanie dla osób działających z reguły z potrzeby serca, na przykład dla dotych-
czasowych konsulów RP w Meksyku, zwłaszcza Henryka Stebelskiego, niektórych 
księży i nauczycieli z osiedla Santa Rosa (chociażby ks. Józefa Jarzębowskiego, Zofii 
Orłowskiej). W rozwiązanie problemów nadal angażowali się działacze polonijni, 
a zwłaszcza Rada Polonii Amerykańskiej. Na zlecenie Departamentu Stanu USA 
uchodźców polskich opieką otoczyła ambasada tego kraju w Meksyku92.

13 listopada 1946 roku były delegat Rady Polonii Amerykańskiej, a w tym czasie 
administrator osiedla z ramienia ambasady USA Czesław Mikołajczyk ogłosił, że 
ostateczne zamknięcie obozu nastąpi 31 grudnia 1946 roku. Zajmowane mieszka-
nia powinny być do tego czas opuszczone. Mikołajczyk informował:

Powrót do Polski byłby najprostszym rozwiązaniem obecnej sytuacji większości mieszkań-
ców. […] Dla większości spośród mieszkańców Osiedla Santa Rosa, którzy nie życzą sobie wyje-
chać do rodzinnego kraju, Biura Pośrednictwa Pracy w Meksyku, Leon i ewentualnie w innych 
miastach, udzielają czynnej pomocy w wyszukiwaniu odpowiednich zajęć i prac. Spodziewam 
się, że Biura te będą w stanie znaleźć zajęcia wszystkim zdolnym do pracy, nie ma jednak gwa-
rancji, że potrafią ją znaleźć dla wszystkich mieszkańców Osiedla93.

Podejmowane inicjatywy, zmierzające do zapewnienia Polakom warunków życia 
w najbliższej przyszłości, miały różny charakter i w zdecydowanej większości kończy-
ły się powodzeniem. Najbardziej znaczącą spośród nich było utworzenie na dalekim 
przedmieściu stolicy kraju Tlalpan Schroniska dla Dzieci Polskich w Meksyku, zwa-
nym też Internatem dla Dzieci. Celem tej placówki opiekuńczo-wychowawczej było 
głównie otoczenie opieką matek z dziećmi i osób. W jej powstaniu i działalności dużą 
rolę odegrał ks. Józef Jarzębowski. Internat istniał od kwietnia 1947 do 30 październi-

90 AAN, Pos. RP w Meksyku, Pismo T. Sulimirskiego z 9 lipca 1946 r. do H. Stebelskiego, informujące 
o likwidacji Delegatury Ministerstwa WRiOP przez polskie władze w Londynie, sygn. 179, k. 282.

91 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, Stan mieszkańców osiedla na dzień 3 października 1946 r., sygn. 
240, nlb.

92 Tamże, Santa Rosa, Protokół Nr 73 z posiedzenia Rady Administracyjnej Osiedla, odbytego w dniu 
29 października 1946 r. w sali Sądu Obywatelskiego, sygn. 240, nlb.

93 Tamże, C. Mikołajczyk, Do mieszkańców Osiedla Santa Rosa Leõn Gto, Mexico, sygn. 240, nlb.
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ka 1952 roku, jego kierowniczką została Zofia Orłowska. Wychowawcami w placówce 
byli niektórzy nauczyciele z osiedla Santa Rosa94, swoje obowiązki spełniali z ogrom-
nym poświęceniem i oddaniem, łagodząc tułaczy los wielu matkom i ich dzieciom.

Osiedle Santa Rosa zapisało chlubną kartę w dziejach polskiego szkolnictwa 
na uchodźstwie. Istniejące w nim szkoły kształciły i wychowywały młode po-

kolenie Polaków z myślą o jego powrocie do Kraju i przydatności do odbudowy go-
spodarczej i kulturowej wolnej Ojczyzny. Wobec zmienionej sytuacji politycznej Pol-
ski celem placówek oświatowo-wychowawczych osiedla było przygotowanie dzieci 
i młodzieży do samodzielności w dorosłym życiu na emigracji, do zachowania i utrzy-
mania ich polskości i chronienia przed wynarodowieniem. Losy absolwentów 
uczennic i uczniów szkół w osiedlu Santa Rosa, ich postawa i całe życie spędzone 
na kontynencie amerykańskim, w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach wska-
zują, że trud ten nie poszedł na marne.
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educatiOnal WOrk in tHe pOliSH Santa rOSa 
SettleMent (MeXicO) in tHe yearS 1943–1946

Summary

In 1943, as a result of the decision taken by the Polish and Mexican authorities, support-
ed by Great Britain and the United States of America, a settlement of Polish refugees was 

created in Santa Rosa near the town of Leon in Mexico. The refugees came from a group of 
people deported deep into the USSR from the Eastern borderlands of the Second Repub-
lic of Poland during World War II. The inhabitants of the settlement included many chil-
dren and women. That fact resulted in the setting up of a nursery school, a primary school, 
a secondary school, as well as vocational schools and courses for that population of Polish 
citizens. There was also a large orphanage in that place. All the work carried out by teach-
ers and tutors at those institutions was aimed at educating the youngest generation of ref-
ugees to become good Polish citizens and preparing them to undertake professional work 
after returning to an independent Poland. The Mexican branch of the Ministry of Religious 
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Denominations and Public Enlightenment in Mexico of the government in London was in 
charge of educational work in the settlement. Santa Rosa played an important and praise-
worthy role in the history of Polish education in exile, as well as in the history of Polish edu-
cation as a whole. In December 1946 the settlement was closed down. Its inhabitants, school 
children and teenagers, remained in the vast majority in exile, mainly in the USA. A small 
number of children stayed in a Refuge for Polish Children, which existed in Tlalpan in the 
suburbs of Mexico in the years 1947–1952.

Keywords: Polish education, school, upbringing, exile, Mexico

Witold jan Chmielewski



POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 3, 2015

275

antoni Herkulan Wróbel
Argentyna

Olaf kazimierz bochnak
Argentyna

SZkOlnictWO pOlSkie W argentynie 
i WycHOWanie religijne 

W pOlSkicH SZkOłacH

1. SZkOlnictWO pOlSkie W argentynie

W 1897 roku ruszyła wielka fala migracyjna z terenów polskich w Galicji 
Wschodniej do Argentyny. Emigranci osiedlali się w prowincji Misiones – 

tam powstały polskie osiedla m.in. w Apóstoles, Azara, Corpus Christi czy Gober-
nador Roca1. Po II wojnie światowej – w latach 1945–1950 – do Argentyny przyje-
chało 16 020 polskich obywateli. W tym samym czasie wyemigrowało z tego kraju 
2309 Polaków. Przyjeżdżający do Argentyny budowali własne domy, kaplice oraz 
zakładali polskie organizacje, przy których prowadzono polskie szkoły – uczono 
w nich przedmiotów ojczystych: języka polskiego dla dzieci i młodzieży, historii i 
geografii Polski, śpiewu i religii.

1 .1 . Apóstoles

Pierwsze polskie osiedle powstało w Apóstoles w 1897 roku. W 1903 przyjechał 
tam ks. Józef Mariański i rozpoczął budowę polskiej szkoły. Pieniądze na ten 

1 J. Włodek, Argentyna i emigracja ze szczególnym uwzględnieniem emigracji polskiej, Warszawa, 
1923, s. 362.
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cel otrzymał od swego brata z Polski. Była to pierwsza polska placówka oświatowa 
w Argentynie.

Po pożarze budynku naukę języka polskiego przeniesiono na plebanię. Ks. Wła-
dysław Zakrzewski zbudował nową murowaną szkołę i ochronkę2. Aniela Tarnow-
ska, która od 1908 roku uczyła dzieci w prywatnym domu, objęła prowadzenie pol-
skiej placówki w Apóstoles. Przez jakiś czas szkołą i ochronką zajmowały się Siostry 
Służebnice Ducha Świętego. Po ich wyjeździe instytucja przestała istnieć. Dopiero 
w 1975 roku – dzięki pani Leonorze Śniechowskiej – nauka języka polskiego w tym 
mieście została wznowiona3.

1.2. azara

Drugim ważnym polskim ośrodkiem w prowincji Misiones była miejscowość 
Azara. Dojeżdżał tam z posługą duszpasterską ks. Józef Mariański z Apósto-

les. Przy plebanii zbudował pomieszczenie na szkołę dla dzieci, a uczyli w niej: 
p. Bratnelka, Antoni Czajkowski i Maria Sklepek.

Polska szkoła w tej miejscowości była krzewicielką poczucia polskości i uświa-
domienia narodowego. W latach 1912–1920 uczęszczało do niej 96 dzieci. Zajęcia 
odbywały się codziennie po lekcjach w szkole argentyńskiej. Ze względu na dużą 
odległość szkoły od domu, w 1904 roku ks. Józef Mariański zbudował ochronkę, 
w której dzieci otrzymywały posiłki i nocowały.

Ta placówka, podobnie jak szkoła w Apóstoles, prowadziła lekcje przez cały rok, 
natomiast w innych polskich ośrodkach dzieci uczyły się tylko w okresie wakacji.

Dzięki staraniom ks. Józefa Mariańskiego i pracy Sióstr Służebnic Ducha Świę-
tego polska szkoła w Azarze była dobrze zorganizowana. Początkowo na utrzyma-
nie placówki i ochronki pobierano opłaty od rodziców, a w następnych latach opie-
kę nad nimi objęło Bractwo Różańcowe.

W 2007 roku o. Antoni Herkulan Wróbel wysłał prośbę do Ministerstwa Kul-
tury i Oświaty o przysłanie nauczyciela do Azary. Przyjechała Agnieszka Machota. 
Po roku przyjechała Małgorzata Staroń, która nauczała w latach 2008–2009. Dojeż-
dżała również do Apóstoles, gdzie prowadziła lekcje z dziećmi i młodzieżą. Obec-
nie placówka w Azarze nie funkcjonuje z powodu braku nauczyciela.

1 .3 . Polska kolonia Wanda

W 1938 roku powstała nowa polska kolonia Wanda, w której osiedliło się 50 
rodzin. W 1944 roku imigranci wybudowali kaplicę i założyli Polskie Towa-

rzystwo z dużą salą na zebrania i zabawy.

2 J. Czajkowski, Un soldado del evangelio. Breve biografia del padre Jose Bayerlein Marianski primer 
cura parroco de Azara, Posadas, 1971, s. 51.

3 Siostra Anna Urszulanka, Z wizytacji szkoły PMS w Apóstoles, „Głos Polski”, 1976, nr 45, s. 10.
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Dzięki staraniom ówczesnej polskiej organizacji w Misiones do Wandy przyje-
chała nauczycielka z Polski. Po dwóch latach wróciła do Kraju, Ministerstwo przy-
syłało następne nauczycielki.

W pierwszym roku na zajęcia zapisało się 34 dzieci, a ukończyło je 20. W na-
stępnym zgłosiło się 16 chętnych. Liczba uczniów jest zmienna4.

Na zaproszenie konsula Koprowskiego do Comodoro Rivadavia przyjechała 
Agnieszka Machota i przez rok uczyła dzieci i dorosłych języka polskiego.

1.4. inne ośrodki polskie w Misiones

Następny polski ośrodek w prowincji Misiones utworzono w Corpus Christi 
(Boże Ciało). Za radą ks. Józefa Mariańskiego wierni zbudowali salon, a po-

tem dom parafialny, w którym funkcjonowała polska szkoła.
W Eldorado osiedliło się kilkanaście polskich rodzin. Przed 1920 rokiem w tej 

miejscowości odprawiano nabożeństwa w języku polskim, w których organizowa-
niu wielkie zasługi oddał brat zakonny Łukasz Kula: czytał po polsku Ewangelię 
oraz uczył dzieci języka i śpiewu.

W Posadas – stolicy prowincji Misiones – w dzielnicy Palomar w 1960 roku 
mieszkało około 100 polskich rodzin. Ojcowie redemptoryści otoczyli je opieką 
duszpasterską, a ks. Jan Saganowski prowadził kursy języka polskiego dla dzieci 
i dorosłych.

1 .5 . Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna powstała w 1905 roku pod zaborem rosyjskim ce-
lem tworzenia polskich szkół, które miały chronić dzieci i młodzież przed 

wynarodowieniem i rusyfikacją. W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
Macierz prowadziła szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i kursy w miastach 
i wioskach.

W okresie II wojny światowej działalność oświatową i kulturalną prowadzono 
w sposób tajny. Po 1945 roku Polska Macierz Szkolna wznowiła pracę w wielu kra-
jach – tam, gdzie osiedlali się Polacy5.

W Argentynie 23 października 1949 roku grupa ludzi zgromadziła się w siedzi-
bie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Buenos Aires, aby zorgani-
zować nauczanie języka polskiego dla polskich dzieci. Na tym zebraniu utworzono 
sekcję Polskiej Macierzy Szkolnej przy Ośrodku Oświatowym Związku Polaków 
w Argentynie.

4 Archiwum oo. Bernardynów w Martin Coronado, Dział XII: Polskie Ośrodki w Prowincji Misiones 
„Wanda”.

5 Rzut oka wstecz, „Kurier Polski”, 1969, nr 48, s. 3.
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Po pewnym czasie opracowano własny program, który 15 października 1954 
roku został zatwierdzony przez Zarząd Związku Polaków. Nowa organizacja przy-
jęła nazwę Polska Macierz Szkolna przy Związku Polaków. Zakres jej działań obej-
mował opiekę nad dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym i szkolnym, naukę 
czytania i pisania po polsku, nauczanie przedmiotów ojczystych, szerzenie polskiej 
kultury.

Największy rozwój szkółek PMS przypadł na lata 1952–1963. Powstały wówczas 
23 szkółki sobotnie w następujących miejscowościach: Banfield (Villa Centenario), 
Bella Vista, Berazategui, Bernal, Berisso, Buenos Aires (dzielnica Belgrano), Cór-
doba, Dock Sud, Don Torcuato, Haedo, José C. Paz, Llavallol, Merlo, Quilmes, San 
Andrés, San José, San Justo, San Martín, Valentín Alsina, Villa Adelina, Villa Alsi-
na, Villa Industriales, Tigre6. W Tucumán Polską Szkołę założył ks. dr Jerzy Bekier.

W 1961 roku ks. Jan Giczel, werbista, sprowadził z Polski siostry zmartwych-
wstanki. Założyły klasztor w ubogiej dzielnicy w Lanús i włączyły się do pra-
cy wychowawczej. W małej izdebce zakonnej otworzyły polską szkołę sobotnią. 
Początkowo chodziło do niej 18 dzieci. Zakonnice objęły prowadzenie instytucji 
oświatowych w Llavallol (zapisały się 42 osoby) i w San José (26 osób). W 1963 
roku założyły drugą placówkę w Buenos Aires w dzielnicy Belgrano i tam zorgani-
zowały polską szkołę sobotnią. W Villa Industriales (Lanús) liczba uczniów wzro-
sła do 60. Mały domek sióstr nie był w stanie pomieści wszystkich dzieci. W takiej 
sytuacji w 1962 roku na teren klasztoru wjechał tramwaj – dar Związku Bartosza 
Głowackiego w Villa Industriales, który zakupił go na szkołę dla dzieci. Po małych 
przeróbkach szkółkę w tramwaju przemieszczano z miejsca na miejsce – tam, gdzie 
było to konieczne. Znajdowała się w nim sala, świetlica i biblioteka. Przy przygoto-
waniu pojazdu pracowali rodzice uczniów7.

Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski to święto Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Każdego roku po mszy świętej w polskim kościele w Buenos Aires odbywa się 
uroczysta akademia, którą uświetniają występy Chóru im. Fryderyka Chopina 
i Naszego Baletu. Biorą w niej udział dzieci ze szkółek sobotnich. Ponadto ucznio-
wie obchodzą Dzień Ojca, Dzień Matki, Święto Niepodległości, mikołajki.

Jednostki Polskiej Macierzy Szkolnej funkcjonujące obecnie:
1. Dom Polski – siedziba Związku Polaków w Buenos Aires, nauka dla dzieci w wie-

ku od 9 do 14 lat w piątki po południu przez dwie godziny;
2. Ognisko Polskie w Buenos Aires, nauka dla młodzieży i dorosłych w piątki;
3. Berisso – nauka dla dzieci w piątki, a dla dorosłych w soboty;

6 Tamże.
7 Szkółki Sobotnie Sióstr Zmartwychwstanek, „Głos Polski”, 1964, nr 18, s. 5.
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4. Burzaco – nauka dla dzieci w soboty, funkcjonują trzy grupy;
5. Córdoba – nauka dzieci – pierwsza klasa we wtorki, druga w poniedziałki;
6. Ezpeleta – nauka dla dzieci w soboty;
7. Llavallol – nauka dla dzieci i dorosłych w soboty;
8. San Justo – nauka dla dzieci i dorosłych w soboty8.

1 .6 . Polska szkoła w Peblo Nuevo – Rosario

W Rosario istnieją dwie polskie organizacje – Dom Polski i Towarzystwo Fry-
deryka Chopina. Obie prowadziły naukę języka polskiego – szkoły istniały 

przez kilka lat.

1 .7 . Polska Szkoła Sobotnia 
im . Tysiąclecia Chrztu Polski 

w Polskim Ośrodku Katolickim 
Ojców Bernardynów w Martin Coronado

Po wybudowaniu polskiej kaplicy i klasztoru w Martin Coronado w 1958 roku 
lekcje języka polskiego odbywały się zarówno klasztorze, jak i w kaplicy9.

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Argentyny o. Andrzeja Smolenia 
w 1959 roku rozpoczął się rozwój Polskiej Szkoły Sobotniej w Martin Coronado 
– 2 lipca 1961 duchowny poświęcił teren obok kaplicy i klasztoru pod budynek 
szkolny. Prace postępowały szybko.

29 września 1962 roku rozpoczęła się nauka w nowej placówce. Lekcje odbywa-
ły w soboty od godziny 9.30 do 13.00. Na zajęcia zapisało się 149 dzieci. Kierow-
niczką szkoły została Cecylia Stachoń, mianowana przez przełożonego klasztoru 
o. Andrzeja Smolenia. W tym okresie przejściowo pracowało liczne grono nauczy-
cielskie: ojcowie bernardyni i 15 osób świeckich.

W Martin Coronado nauczano religii, języka polskiego, historii, geografii, do-
datkowo był język angielski, a naukę uzupełniały zabawy i śpiew10.

W początkowych latach istniał szkolny teatr, który występował na scenie kilka 
razy do roku w czasie obchodów świąt kościelnych, narodowych i innych okazji.

Obecnie w Polskiej Szkole Sobotniej w Martin Coronado pracuje czterech na-
uczycieli i uczy się 15 dzieci.

8 Strona internetowa: Upranet.com.ar.
9 A. H. Wróbel, Polska Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Chrztu Polski, w: tenże, Historia duszpasterstwa 

polskiego w Argentynie w latach 1897–1997, seria „Polska a Świat Iberoamerykański”, Warszawa, 
1999, s. 182–186; C. Stachoń, Martin Coronado, „Głos Polski”, 1964, nr 18, s. 4; Polski Ośrodek Kato-
licki oo. Franciszkanów w Martin Coronado 1958–1983, Buenos Aires, 1983; 25 lat Szkoły Sobotniej 
Tysiąclecia Chrztu Polski 1962–1987 Martin Coronado, Buenos Aires, 1987.

10 Archiwum oo. Bernardynów w Martin Coronado, Dział I: Polski Ośrodek Katolicki oo. Bernardy-
nów w Martin Coronado, sygn. XX/1-15.
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Na podstawie przedstawionych wyżej wiadomości można powiedzieć, że pol-
skie duchowieństwo odegrało wielką rolę w organizowaniu nauki języka pol-

skiego w Argentynie. Na zachowanie tożsamości narodowej ogromny wpływ mają 
także polskie nabożeństwa, polskie organizacje, polska prasa. Nauka języka ojczy-
stego była od zawsze przedmiotem działalności polskich organizacji i instytucji 
w tym kraju.

2. WycHOWanie religijne dZieci i MłOdZieży 
W pOlSkicH SZkOłacH W argentynie

Mówiąc o wychowaniu religijnym, nie możemy zapomnieć, że to rodzice speł-
niają ważne zadanie. Przecież to oni przywozili i przywożą dzieci do pol-

skich szkół, chodzą z nimi do polskich kościołów. Poza tym podstawowe wiado-
mości i praktyki religijne młodzi ludzie poznają w domach. Zatem nauka religii 
w polskich placówkach jest kontynuacją tego, czego dzieci dowiedziały się od ro-
dziców.

2 .1 . Polskie życie religijne w prowincji Misiones

Polacy przyjeżdżający do Argentyny przywozili ze sobą to, co otrzymali od swo-
ich rodziców – wiarę i praktyki religijne, na przykład procesje na Boże Cia-

ło i rezurekcję, nabożeństwa majowe i październikowe. Polscy emigranci razem 
z dziećmi chodzili do kościoła, modlili się wspólnie i brali udział w polskich nabo-
żeństwach.

Zanim osiedlili się na swoich działkach w Apóstoles, zbudowali małą kaplicz-
kę, gdzie codziennie gromadzili się z dziećmi na modlitwę i śpiewali polskie pie-
śni religijne. Ponadto prosili gubernatora o polskiego księdza. W tym czasie w Ar-
gentynie pracowali księża salezjanie. W Buenos Aires ks. St.[anisław?] Cynalewski 
poznał gubernatora prowincji Misiones, który zaproponował mu wyjazd do Apó-
stoles, aby się zajął Polakami. Tam przez dziewięć miesięcy odprawiał polskie na-
bożeństwa – do czasu, gdy opiekę duszpasterską w prowincji Misiones objęli księ-
ża werbiści.

W 1900 roku do Apóstoles przyjechał ks. Władysław Zakrzewski, który zbudo-
wał większą kaplicę. W trosce o dzieci szkolne postawił również murowaną szkołę 
i ochronkę11.

Jak wspomniano wcześniej – te dwie placówki prowadziły Siostry Służebnice 
Ducha Świętego. W niedziele dzieci uczestniczyły we mszy świętej. Poza tym przy-
chodziły na naukę trzy razy w tygodniu – m.in. przygotowywały się do pierwszej 
komunii świętej, która odbywała się każdego roku.

11 J. Włodek, Argentyna i emigracja…, s. 411.

Antoni herkulan Wróbel, Olaf Kazimierz Bochnak



281

W parafii w Apóstoles istniały organizacje młodzieżowe: Stowarzyszenie Córek 
Maryi oraz Stowarzyszenie św. Alojzego Gonzagi12.

Ks. Józef Mariański dojeżdżał do powstałej w 1901 roku kolonii polskiej w Azarze. 
Tam otworzył na plebanii szkołę, a następnie zbudował budynek szkolny i ochron-
kę. Lekcje prowadziły Maria Sklepek i Aniela Tarnowska, które uczyły także religii. 
W 1924 roku prowadzenie placówek przejęły Siostry Służebnice Ducha Świętego13.

W 1910 roku ks. Józef Mariański zbudował w Azarze kościół pw. św. Antonie-
go. Wraz z wybudowaniem świątyni rozwinęło się życie religijne. Praktyki religijne 
oparte były na wzorach polskich. Odbywały się msza święta niedzielna i nieszpory, 
nabożeństwa majowe i październikowe, droga krzyżowa, gorzkie żale i kazania pa-
syjne w Wielkim Poście, wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja na Boże 
Ciało, pierwsza komunia święta.

Wśród zadań, jakie sobie postawił ks. Józef Mariański w pracy duszpasterskiej, 
było rozwijanie i podtrzymywanie życia religijnego dzieci i młodzieży oraz wycho-
wanie młodego pokolenia i kształtowanie w nim poczucia polskości.

2.2. powołania kapłańskie i zakonne

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży wzbudziło w Azarze wiele powołań 
kapłańskich i zakonnych. W 1932 roku ochronkę zamieniono na Małe Se-

minarium Duchowne14. Redaktor „Orędownika” Jan Czajkowski podaje nazwiska 
księży urodzonych w okolicach Azary:
 ■ Józef Amarilla;
 ■ Roman Antoniow;
 ■ Józef Bojarczuk;
 ■ Bernard Fassa;
 ■ Jan Girula;
 ■ Stanisław Idzi;
 ■ Jan Jagas;
 ■ Stanisław Jagas;
 ■ Wincenty Jagasek;
 ■ Kazimierz Kalafarski;
 ■ Leon Kruk – biskup (emeryt, SVD);
 ■ Albert Markiewicz;
 ■ Jan Markiewicz;
 ■ Marian Markiewicz;

 ■ Bazyli Martyniuk;
 ■ Demetriusz Martyniuk;
 ■ Franciszek Jaś Nikowski;
 ■ Jan Ostapowicz;
 ■ Bruno Ostropolski;
 ■ Antoni Raczkowski;
 ■ Marian Raczkowski;
 ■ Dominik Ryndycz;
 ■ Marian Soja;
 ■ Adolf Śmigiel;
 ■ Demetriusz Tataryn;
 ■ Demetriusz Terlecki;
 ■ Marian Żakowicz;
 ■ Anastazy Żurakowski.

12 Archiwum Parafialne w Apóstoles, Pequeńa historia de la parroquia San Pablo y San Pedro en Apó-
stoles, s. 92.

13 J. Czajkowski, Un soldado del evangelio…, s. 51.
14 Tenże, „Orędownik”, 1932, r. 9, nr 171, s. 3.
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Wśród wymienionych znajdują się nazwiska polskie, ukraińskie i argentyń-
skie15. Jak podaje Jan Czajkowski, do 1942 roku świecenia kapłańskie otrzymało:
 ■ 12 księży z Azary;
 ■ 4 księży z Apóstoles;
 ■ 1 ksiądz z Corpus Christi;
 ■ 1 ksiądz z Andrade.

16 kapłanów pochodziło z rodzin polskich, dwóch z niemieckich, jeden z rodzi-
ny ukraińskiej i jeden z włoskiej. Mając na uwadze przynależności do zgromadzeń 
zakonnych – dziewięciu należało do werbistów, pięciu do benedyktynów, dwóch 
do redemptorystów, a czterech księży było diecezjalnych.

Jak podaje miesięcznik „Misiones en el Mundo” w grudnia 1978 roku, było 104 
księży i 12 braci zakonnych urodzonych w prowincji Misiones. Wśród nich znaj-
dujemy nazwiska argentyńskie, niemieckie, polskie i ukraińskie. Trzeba zaznaczyć, 
że wiele dziewcząt wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

To, co tutaj zostało podane, jest wynikiem doskonałej pracy księży i sióstr za-
konnych w pracy duszpasterskiej nad umocnieniem życia religijnego emigracji 
polskiej w prowincji Misiones. Należy podkreślić, że duży wpływ na wybranie ka-
płaństwa czy życia zakonnego miał ks. Józef Mariański, który zachęcał chłopców 
do poświęcenia się Bogu i bliźnim.

Ks. Mariański, który zabiegał o powołania kapłańskie, nie doczekał się żadnej 
prymicji w Azarze – wrócił do Polski w 1931 roku.

Polskie nabożeństwa odprawiano także w Eldorado i Posadas.

2 .3 . Wychowanie religijne na koloniach 
Polskiej Macierzy Szkolnej i obozach harcerskich

Z momentem wybudowana ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży 
Polskiej Macierzy Szkolnej, zwanego Kolonia w La Granja (prowincja Córdo-

ba) powiększyła się praca wychowawcza Zarządu PMS dla polskich dzieci.
Każdego roku w styczniu albo lutym organizuje się kolonie wakacyjne w La 

Granja. Razem z dziećmi wyjeżdżają nauczyciele, opiekunowie i kapelan. Pro-
gram przewiduje zawsze czas na naukę i wypoczynek. Ksiądz kapelan jeździ razem 
z dziećmi z Buenos Aires albo dojeżdża z Córdoby w niedziele, aby odprawić mszę 
świętą.

Każdy dzień rozpoczyna się w modlitwą w przeznaczonym miejscu. Potem śnia-
danie i dwie godziny lekcji przed południem. Przed każdym posiłkiem (śniada-
nie, obiad, podwieczorek i kolacja) jest modlitwa. Podobnie na zakończenie dnia. 
W niedziele odbywa się przed kaplicą msza święta, w której uczestniczą wszyscy 

15 Tenże, Un soldado del evangelio…, s. 68.
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– dzieci, młodzież i dorośli. W soboty organizuje się ognisko, w którego czasie dzie-
ci i dorośli śpiewają stare i poznają nowe piosenki.

Podobna sytuacja była i jest na obozach harcerskich. Czasem mają one miejsce 
w La Granja, ale bardzo często harcerze wyjeżdżają w inne miejsca. Zawsze towa-
rzyszy im kapelan. Na obozach harcerskich zawsze przewidziana jest modlitwa po-
ranna i wieczorna oraz przed posiłkami. W soboty organizuje się ognisko harcer-
skie, a w niedziele odprawia się mszę świętą.

Harcerze i harcerki biorą czynny udział w uroczystościach na Boże Ciało oraz 
w świętach narodowych czy religijnych organizowanych w Martin Coronado.

2 .4 . Wychowanie religijne w Polskiej Szkole Sobotniej 
im . Tysiąclecia Chrztu Polski w Martin Coronado

W celu spełnienia potrzeb religijnych emigracji polskiej, która przyjechała 
do Argentyny po II wojnie światowej, w 1957 roku powstał Polski Ośrodek 

Katolicki oo. Bernardynów w Martin Coronado (prowincja Buenos Aires). Funda-
torzy Ośrodka – o. Andrzej Smoleń i o. Justynian Maciaszek – chcieli zapewnić Po-
lakom wychowanie ich dzieci w tradycji i kulturze ojczystej. Oprócz nauczania ję-
zyka polskiego, historii, geografii i śpiewu włączyli do programu także naukę religii 
i przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej.

Początkowo zajęcia z religii odbywały się w kościele i klasztorze. Po wybudowa-
niu w 1962 roku Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski wszystkie 
lekcje prowadzono w nowym budynku. Oprócz personelu świeckiego w placówce 
pracowali ojcowie bernardyni. Jedni uczyli religii, inni śpiewu.

Od 2007 roku w soboty uczniowie śpiewają litanię do Matki Boskiej przed figu-
rą, znajdującą się w klasztornym ogrodzie. O. Jerzy Twaróg nagrał z dziećmi trzy 
kasety – pierwszą z kolędami, drugą z pieśniami maryjnymi, a trzecią ze świecki-
mi piosenkami. Nadto trzeba podkreślić, że o. Twaróg zorganizował trzy wycieczki 
do Polski dzieciom ze szkoły w Martin Coronado. Celem przedsięwzięcia było po-
kazanie Kraju przodków uczniom, aby jeszcze bardziej czuli, że pochodzą z Polski, 
a przez to pilniej uczyli się języka polskiego.

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży polskiej jest ważnym czynnikiem w za-
chowaniu polskiej kultury na obczyźnie.

3. pOlSkie pielgrZyMki dO luján i ObcHOdy 
MileniuM cHrZtu pOlSki W argentynie

Każdego roku w drugą niedzielę grudnia rektor Polskiej Misji Katolickiej orga-
nizuje polską pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Luján (oddalonego 

70 km od Buenos Aires). Biorą w niej udział polscy księża, siostry zakonne oraz 
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wierni, a wśród nich dzieci i młodzież szkolna. Program przewiduje mszę świętą 
o godzinie 11, a po niej procesję wokół placu przed bazyliką. Zgromadzeni niosą 
sztandary, feretrony, a harcerze figurę Matki Boskiej Lujáńskiej. Następnie wszyscy 
schodzą do podziemia, gdzie znajduje się ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Tam rektor odmawia litanię, składa życzenia świąteczne i błogosławi dewocjonalia. 
Na tym kończy się pielgrzymka.

Przed uroczystością Tysiąclecia Chrztu Polski odbyła się Wielka Nowenna – 
trwająca przez dziewięć lat we wszystkich ośrodkach duszpasterskich w Argentynie 
– jako przygotowanie duchowe do jubileuszu.

Główne obchody miały miejsce w niedzielę 8 maja 1966 roku w Buenos Aires. 
Od wczesnego ranka na placu przed katedrą metropolitalną gromadzili się Polacy. 
Przybywały poczty sztandarowe, młodzież i dzieci w strojach krakowskich, łowic-
kich i góralskich. Mszy świętej przewodniczył kardynał Antonio Caggiano w kon-
celebrze polskich księży. 

Następnie polscy wierni wraz z przedstawicielami władz argentyńskich prze-
szli trasę prawie 2 km do placu Kongresowego. Pochód otwierały poczty sztan-
darowe polskich organizacji, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony przez 
delegację żeńskiej młodzieży z Martin Coronado, chorągwie kościelne, uczniowie 
polskich szkół, harcerze i harcerki. Na placu miały miejsce przemówienia, podzię-
kowania i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. O wydarzeniu informowały stacje ra-
diowe i telewizyjne.
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The 19th and 20th centuries saw significant Polish immigration to Argentina, with the 
subsequent formation of Polish settlements and organisations, including churches and 
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pOlSkie SZkOlnictWO 
W auStralii i nOWej Zelandii

1. trOcHę HiStOrii

Od początku zasiedlania Australii przez Europejczyków na tym kontynencie 
zjawiali się także i Polacy, chociaż odbywało się to sporadycznie. Udokumen-

towa ne polskie osadnictwo datuje się dopiero od połowy XIX wieku, a dokładniej 
pod koniec 1856 roku, kiedy w okolicy Sevenhill (Australia Południowa), około 
130 km od Adelajdy, osiedliła się grupa Polaków, zakładając osadę Polish Hills 
River. Wkrótce po przyjeździe, mieszkając jeszcze w ziemiankach, przystąpiła do or-
ganizowania polskiej szkoły. Pierwsze budynki użyteczności publicznej, jakie za-
częli wznosić Polacy, to kościół i szkoła. Sprowadzili polskie książki i czasopisma, 
chociaż Polski nie było wówczas na mapie Europy.

Szkoła nabrała prawdziwego rozmachu wraz z przybyciem do Polish Hills Ri-
ver w 1870 roku ks. Leona Rogalskiego. W księgach parafialnych istnieje dokona-
ny przez niego spis 322 Polaków, w 62 rodzinach. Do szkoły uczęszczało wówczas 
50 uczniów. Zajęcia prowadzono w języku angielskim, na liście przedmiotów obo-
wiązkowych znajdował się język polski i religia.

W miarę upływu czasu osada zaczęła się wyludniać. Młodzi ludzie wyprowa-
dzali się do większych miast. W 1925 roku do polskiej placówki chodziło już tylko 
ośmiu uczniów. Szkołę wkrótce zamknięto. Do niedawna o polskości tego miejsca 
świadczyć mogły jedynie ruiny kościółka oraz nagrobki cmentarne z polskimi na-
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pisami, jednak w latach 80. ubiegłego wieku świątynię odbudowano. Mieści się 
w niej obecnie muzeum emigracji polskiej – Polish Hill River Church Museum, za-
łożone w celu uczczenia 150. rocznicy przybycia do Australii pierwszych polskich 
osadników. Teren ten jest obecnie własnością Polskiej Macierzy Szkolnej w Austra-
lii Południowej1.

Australijski spis powszechny z roku 1921 podaje, że polską narodowość zade-
klarowało 1780 osób. Większość Polaków skupiała się w Melbourne i Sydney. 
W 1925 roku w domu Bronisławy i Bolesława Kodejów w Spotswood (dzielnica Mel-
bourne) założono polską szkołę oraz bibliotekę posiadającą około 100 książek. Na-
uczycielem został Tadeusz Włodarczyk. Do powstania szkoły znacznie przyczyniła 
się Jadwiga Tarczyńska. Niestety, ta placówka działała jedynie przez trzy lata.

Podczas kolejnego spisu ludności w roku 1933 w Australii mieszkało 3230 osób 
polskiego pochodzenia. Języka ojczystego uczono dzieci w domach. Źródła nie po-
dają żadnej wzmianki o formalnie działającej szkole2.

Największa, tak zwana pierwsza fala emigracji Polaków do Australii miała miej-
sce po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1947–1955 władze kraju zaakcep-
towały blisko 150 000 uchodźców, z czego ponad połowę stanowili polscy obywa- 
tele. Pierwsze polskie szkoły powstawały jeszcze w przejściowych obozach dla uchodź-
ców, do których kierowano przybyszów z rozdartej wojną Europy. Jako przykład 
posłużyć mogą obozy na obrzeżach Sydney – Chullora i Villawood. Polskie szkoły 
sobotnie lub niedzielne istniały tam do 1954 roku3.

Wiele polskich rodzin nie wykorzystywało do końca możliwości przebywania 
przez dwa lata w obozach. Mężczyźni, najszybciej jak tylko mogli, podejmowali pracę 
(najczęściej fizyczną) w dużych ośrodkach miejskich. Kobiety angażowały się jako 
pomoce domowe i opiekunki do dzieci. Rodziny odkładały każdy zarobiony grosz 
(penny), aby uzbierać na pierwszy własny dom4.

Właśnie w takich nowo kupionych, z wielkimi wyrzeczeniami spłacanych do-
mach udostępniano pomieszczenia dla pierwszych polskich klas. Czasami był to 
po prostu nieco odremontowany garaż (mało kto miał samochód). Zbierało się kil-
kanaścioro, a nieraz tylko kilkoro dzieci, przychodziła pani albo pan i rozpoczyna- 
no lekcję języka polskiego, polskiej historii i ogólnie nauki o Polsce. Prowadzący nie 
zawsze byli nauczycielami. Najczęściej mieli ukończone studia, a czasem tylko przed-
wojenną maturę. Nie brakowało im jednak entuzjazmu i zapału. Na tym tle powstały 

1 M. Kałuski, The Poles in Australia, „Australian Ethnic Heritage Series”, Melbourne, 1985.
2 B. Leuner, Migration, Multiculturalism and Language Maintenance in Australia. Polish Migration to 

Melbourne in the 1980s, seria „European Studies”, vol. 423, Bern i in., 2006, passim.
3 Dlaczego nie mamy własnego Domu, „Tygodnik Katolicki”, 17 IX 1953, s. 1.
4 P. Skrzynecki, The Sparrow Garden, St Lucia, 2004. 
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pewne rozbieżności w Komisji Oświatowej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej5. 
Najlepiej byłoby, gdyby wszyscy nauczyciele polskich szkół mieli wykształcenie i prak-
tykę – pisał Stanisław Śronek – jeden z działaczy oświatowych, ale skąd ich wziąć? 
Wybrano więc najrozsądniejszą propozycję: do uczenia dzieci w szkołach sobot-
nich postanowiono przyjmować wszystkie chętne osoby (a tych nie było wiele), za-
chęcając je do uczestniczenia w douczających spotkaniach z wykwalifikowanymi 
nauczycielami6.

Polska społeczność zaczęła się organizować, chociaż pobyt w Australii wielu trak-
towało jako tymczasowy i dalej żyło marzeniem powrotu do wolnej Polski. Zada-
niem najważniejszym było więc utrzymać język ojczysty, czyli przede wszystkim 
zadbać o dzieci i młodzież. Rozpoczęła się akcja zakładania polskich domów dziecka. 
Znalazły w nich opiekę półsieroty (sierot było bardzo niewiele), dzieci z rozbitych 
małżeństw oraz z rodzin, które przeżywały wyjątkowe trudności. Większość pod-
opiecznych tych placówek weekendy spędzała z bliskimi, a w ciągu tygodnia uczy-
ła się w lokalnych szkołach katolickich. Popołudniami, w czasie dodatkowych lekcji 
uczono dzieci przedmiotów ojczystych. W niektórych domach zakładano własne au-
stralijskie szkoły z językiem polskim i nauczaną po polsku religią (Essendon w Melbo-
urne). Instytucje te prowadziły siostry zakonne (nazaretanki) przybywające ze Stanów 
Zjednoczonych.

W 1953 roku w każdym stanie Australii istniała już dobrze zorganizowana sieć 
polskich szkół sobotnich lub niedzielnych. Nauka odbywała się najczęściej w wy-
najętych salkach przykościelnych lub w lokalnych szkołach. W styczniu 1954 roku 
w Sydney na V Zjeździe Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii prawie cały 
dzień obrad poświęcono szkolnictwu. Dyskusja dotyczyła organizacji szkół i ich ad-
ministrowania, kadry nauczycielskiej oraz programów nauczania. Wyodrębniły się 
wówczas dwie grupy proponujące zgoła inne rozwiązania. Pierwsza postulowała wyko-
rzystanie programów uchwalonych w 1952 roku przez Zrzeszenie Nauczycielstwa 
Polskiego w Londynie, czyniąc równocześnie lokalne organizacje odpowiedzialny-
mi za działalność szkół. Druga grupa natomiast proponowała zakres programowy 
polskiej szkoły przedwojennej i uważała, że nauczanie powinno być organizowane 
przez „Kuratorium Centralne”, a rodzice oraz księża winni dbać o zaplecze finanso-
we placówek7. Nie przyjęto żadnej z tych propozycji.

5 S. Śronek, Między nami mówiąc, „Tygodnik Katolicki”, 21 XI 1953, s. 3; tenże, Kto ma uczyć nasze dzie-
ci, „Tygodnik Katolicki”, 5 XII 1953, s. 2.

6 K. E. Trzeciak, Wychowanie katolickie naszych dzieci i jego przeciwnicy, „Tygodnik Katolicki”, 10 X 1953, 
s. 3.

7 Drugi dzień Zjazdu Rady Naczelnej, „Tygodnik Katolicki”, 20 II 1954, s. 12; Oczy zwróć w niebo – nogi 
trzymaj na ziemi, „Tygodnik Katolicki”, 20 II 1954, s. 3.
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Dopiero w połowie lat 50., kiedy środowiska polskie znacznie poprawiły swoją sy-
tuację materialną, szkoły sobotnie zaczęto lokować w zakupionych domach polskich 
oraz w polskich klubach. Niektóre z założonych wówczas placówek przetrwały 
po dzień dzisiejszy. Wiele z nich obchodziło niedawno 60-lecie swojego istnienia.

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, poszczególne stany formowały instytucje edu-
kacji polonijnej pod nazwą Polska Macierz Szkolna.

W roku 1961 na kolejnym zjeździe Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Au-
stralii powołano Komisję Oświatową Polonii Australijskiej (KOPA). Jej pierwszym 
prezesem został Jerzy Goebel, przedwojenny nauczyciel, człowiek wielce zasłużony 
dla oświaty polonijnej w Sydney.

Rozpoczęto starania, aby nauczanie języka polskiego znalazło oficjalne uznanie 
w australijskim systemie edukacyjnym. Świadczy o tym komunikat Prezydium Rady 
Naczelnej Organizacji Polskich w Australii w sprawie dopuszczenia języka polskie-
go jako przedmiotu egzaminacyjnego na małej i dużej maturze8.

Druga fala polskiej emigracji do Australii przypada na lata 1956–1966. Wówczas 
w wyniku tzw. odwilży październikowej osiedliło się w tym kraju blisko 15 000 osób 
z Polski. W większości były to kobiety przybyłe w ramach łączenia rodzin oraz za-
wierania małżeństw, często przez pełnomocnika (by proxy). Wkrótce przychodzi-
ły na świat dzieci, które zapełniały klasy w polskich szkołach sobotnich.

Koniec lat 70. i początek 80. ubiegłego wieku to czas istotnych zmian w austra-
lijskim prawodawstwie, a w szczególności w polityce migracyjnej kraju. Miejsce 
trwającej od dawna asymilacji zajęła polityka wielokulturowości, której twórcą stał 
się Jerzy Zubrzycki, światowej sławy socjolog polskiego pochodzenia. Społeczeń-
stwo Australii miały tworzyć różne grupy etniczne, których prawa byłyby zagwa-
rantowane i na równi respektowane.

Wywarło to niezwykle pozytywny wpływ na polskie szkolnictwo. Roztoczono 
opiekę nad szkołami etnicznymi. Organizowane przez grupy społeczne szkoły pod-
stawowe otrzymały dotacje państwowe w wysokości zależnej od liczby uczęszczają-
cych do nich dzieci. Powołano również do życia klasy języków etnicznych na pozio-
mie szkoły średniej – School of Languages w Melbourne i Adelajdzie oraz The Saturday 
School of Community Languages w Sydney. Dawały one możliwość zdawania ma-
tury z wybranego języka. Zmiany dotyczące nauczania języków etnicznych (communi-
ty languages) nie przebiegały jednakowo w każdym stanie Australii, ponieważ nie 
ma w niej ujednoliconego systemu nauczania i egzaminowania – szkoły podsta-
wowe i średnie podlegają władzom stanowym, które podejmują decyzje odnośnie 
wieku rozpoczęcia nauki, układu klas, programów, egzaminów maturalnych oraz 
kryteriów przyjęcia na studia.

8 Komunikat Rady Naczelnej Polskich Organizacji, „Tygodnik Katolicki”, 11 XII 1954, s. 10.
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Na ten okres przypada trzecia fala polskiej emigracji do Australii – w latach 80. 
przybyły blisko 24 000 Polaków. Były to przeważnie rodziny z dziećmi oraz młodzi, 
wykształceni ludzie. Niektórzy aktywnie włączyli się w istniejące struktury organi-
zacji polonijnych, inni założyli nowe, bardziej odpowiadające ich oczekiwaniom. 
Otwarto również wiele polskich szkół.

Emigracja lat 90. oraz początek obecnego stulecia sprowadziły do Australii nie-
co ponad 10 000 Polaków.

W chwili obecnej na terenie kraju działa sieć pozalekcyjnych szkół języka pol-
skiego. Część tych placówek funkcjonuje pod auspicjami Polskiej Macierzy Szkol-
nej – instytucji założonej w latach 50. ubiegłego wieku. W ostatnich kilkunastu latach 
powstają także nowe szkoły, niezależne od Macierzy, które zyskują coraz większą po-
pularność. Wszystkie placówki na równych prawach otrzymują dotacje państwowe 
na każde dziecko poprzez Federację Szkół Etnicznych.

W dalszym ciągu w dwóch stanach – Wiktorii i Australii Południowej – do klas ję-
zyka polskiego w państwowych School of Languages mogą zapisywać się dzieci ze szkół 
podstawowych oraz młodzież ze średnich. W Nowej Południowej Walii ośrodki 
The Saturday School of Community Languages przyjmują młodzież tylko ze szkół 
średnich. Placówki te są całkowicie finansowane przez władze oświatowe poszcze-
gólnych stanów, zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, posia- 
dają dobrze wyposażone zaplecze oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii. 
Liczba klas języka polskiego uzależniona jest jedynie od liczby zapisanych uczniów9.

Niestety, w porównaniu z innymi narodowościami, Polacy wykorzystują tę możli-
wość jedynie w minimalnym stopniu.

2. SZkOlnictWO pOlSkie 
W pOSZcZególnycH StanacH auStralii

2 .1 . Canberra – Australijskie Terytorium Stołeczne

Na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku najwięcej Polaków mieszkało w Quean- 
beyan, miasteczku odległym wówczas o kilkanaście kilometrów od Canberry. 

Tam też w roku 1951 założono pierwszą polską szkołę, która mieściła się w budyn-
ku sióstr zakonnych. Zapisanych zostało tam 53 dzieci10.

Równocześnie rozpoczęły się przygotowania do zorganizowania w Canberze ta-
kiej samej placówki, którą otwarto w 1952 roku. Przyczynił się do tego w znacznym 
stopniu ks. Bolesław Godlewski, założyciel pierwszej szkoły. Nowo powstała polska 
instytucja oświatowa posiadała trzy oddziały zlokalizowane w dzielnicach: Braddton, 

9 Strony internetowe: Vsl.vic.edu.au, Schooloflanguages.sa.edu.au, Sscl.schools.nsw.edu.au.
10 Z. Balko, Niwiński Związek Polaków Queanbeyan, „Tygodnik Katolicki”, 22 X 1954.
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Narrabundah i Yarralumla, ponieważ mieszkało w nich najwięcej polskich rodzin 
z dziećmi. Poważny problem stanowił transport, gdyż mało kto posiadał wówczas 
samochód. Nauczyciele przemierzali wielokilometrowe odległości rowerami, wo-
żąc ze sobą wszystkie materiały, a w okresie zimy także bańki z naftą (której używa-
no do ogrzewania sal). Polskie dzieci uczyły się w soboty w pomieszczeniach lokal-
nych szkół katolickich. Akceptowano je tam, ale na pewno nie byli to faworyzowani 
lokatorzy. Ze względów oszczędnościowych, w weekendy wyłączano na przykład 
ogrzewanie (stąd wspomniana wcześniej nafta). W jednym przypadku nauczanie 
musiało się odbywać na korytarzu, ponieważ polskie dzieci podobno któregoś razu 
pomieszały kolorowe ołówki w jednej z sal. Nieco lepsza sytuacja panowała w szko-
le państwowej w Turner, do której przeniosły się polskie klasy pod koniec lat 50.11.

Wkrótce Polska Szkoła Sobotnia w Canberze otrzymała swoje lokum w Klubie 
Orła Białego, który został wybudowany z inicjatywy kombatantów. W nagłówku 
świadectw wydawanych polskim uczniom widnieje: „SPK – Stowarzyszenie Pol-
skich Kombatantów, Oddział w Australii” i pod spodem: „Szkoła Przedmiotów Oj-
czystych utrzymywana dzięki staraniom Klubu Orła Białego. Data: rok 1965”12.

Szkole nadano imię arcybiskupa Józefa Gawliny. Uczęszczało do niej ponad 70 dzie-
ci podzielonych według wieku na dwie grupy: sześć–siedem lat i powyżej ośmiu. 
Uczyło czterech nauczycieli. Ponieważ niektóre dzieci nie umiały czytać ani pisać, 
nauka koncentrowała się głównie na języku, zostawiając geografię i historię na póź-
niej. Poczyniono starania o ujednolicenie programu z Komisją Oświatową w Syd-
ney. Zakupiono elementarze i inne podręczniki. Duże zainteresowanie wykazywali 
rodzice.

W 1975 roku prowadzono dwie polskie klasy: młodszą dla dzieci w wieku do ośmiu 
lat i starszą – od dziewięciu do 14. Szkoła istniała jeszcze w 1982 roku. Niestety, licz-
ba uczęszczających dzieci powoli się kurczyła13.

Obecnie w Canberze istnieje tylko jedna polska placówka. Przygotowania do jej 
założenia rozpoczęły się w 1984 roku. Chociaż istniała już od ponad 30 lat omó-
wiona wyżej polska szkoła w Klubie Orła Białego, wraz z napływem dużej fali Pola-
ków, których dzieci miały za sobą kilka lat nauki w Polsce, tamta instytucja oświa-
towa przestała spełniać swoje zadanie. Potrzebne były nowe formy nauczania, a więc 
nowa szkoła.

Powołano Komisję Oświatową, na której czele stanął Czesław Rudowicz. Kierow-
nictwo powierzono Teresie Wojkowskiej, doświadczonej nauczycielce szkoły średniej 

11 I. Ślaska-Bell, Historia Szkolnictwa Polskiego w Canberze i Queanbeyan, „Kronika Polonii”, marzec 2005.
12 Klub Polski w Canberra, „Tygodnik Katolicki”, 22 VIII 1953 [!].
13 Stefan Gajewski, Jak uczyć języka na emigracji, korespondencja.
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z Polski14. Wynajęto sale lekcyjne w Phillip College i od początku roku szkolnego 
1985 rozpoczęły się lekcje języka polskiego. Podjęto również starania o akredytację 
na prowadzenie klas maturalnych z polskiego. Działania te zakończyły się powo-
dzeniem i jeszcze w tym samym roku rozpoczęto dwuletni kurs maturalny. Tym sa-
mym język polski został potraktowany na równi z innymi przedmiotami matural- 
nymi. Pozwolenie należało odnawiać co trzy lata. Równocześnie otwarto klasę dla dzie-
ci niemówiących po polsku.

W pierwszym roku swojej działalności szkoła w Phillip zatrudniała siedmiu na-
uczycieli15. Obecnie wynajmuje sale lekcyjne w Canberra College. Zajęcia odbywają 
się w piątki od godziny 18.00 do 20.30. W szkole uczy się około 40 dzieci podzielo-
nych na pięć klas: 0, 1–2, 3–5, 6–8, 9–1216. Istnieją także dwie dla dorosłych – po-
czątkująca i średniozaawansowana. Liczbę dorosłych uczniów trudno jest określić, 
ponieważ zapisuje się zwykle wiele osób, ale entuzjazm często mija i tylko nielicz-
ni wytrwali zostają do końca roku17. Od kilku lat przy Klubie Polskim Orła Białego 
działa także grupa przedszkolna „Krasnoludki”. W przeważającej większości należą 
do tej niej dzieci małżeństw mieszanych, które uczą się polskich słów poprzez za-
bawę i śpiewanie piosenek18.

2 .2 . hobart – Tasmania

Polskie szkolnictwo na Tasmanii datuje się od przybycia pierwszej grupy Pola-
ków z Niemiec po zakończeniu II wojny światowej – 22 listopada 1949 roku. 

Wśród przybyłych znalazło się wiele rodzin z dziećmi, które otrzymały wspólnie 
z innymi europejskimi wysiedleńcami zakwaterowanie w hostelu w Brighton (dziel-
nica Hobart) w dawnym obozie wojskowym. Niektórzy znaleźli zatrudnienie w tym 
hostelu, na przykład Zofia Wielebińska (z wykształcenia nauczycielka). Grupa pol-
skich rodziców zwróciła się z prośbą do kierownictwa hostelu o możliwość założe-
nia polskiej szkoły. Pozwolenie takie uzyskano i już w styczniu 1950 roku nastąpiło 
oficjalne otwarcie placówki. Lekcje prowadzono w wydzielonej części hostelowej 
jadalni. Kierownik dostarczył nawet dwie duże tablice szkolne.

W ciągu kolejnych miesięcy rodziny wyprowadzały się do własnych mieszkań, 
malała więc liczba dzieci w hostelu. W roku 1953 państwo Wielebińscy przenieśli 
szkołę do swojego domu w dzielnicy Moonah. Rok później, dzięki wsparciu polskie-

14 Teresa Wojkowska, Polska Szkoła, korespondencja.
15 B. Kocik, Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Phillip, „Kronika Polonii”, czerwiec 2012, gru-

dzień 2012.
16 Barbara Peters, Nasza szkoła, korespondencja.
17 M. Waszczeniuk, Co motywuje dorosłych do nauki języka polskiego?, „Kronika Polonii”, grudzień 2014, 

s. 12–13.
18 K. Mikołajczak, Krasnoludki – przyszłość Polonii Canberry, „Kronika Polonii”, grudzień 2014, s. 15.
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go kapelana ks. Bolesława Godlewskiego, placówka znalazła pomieszczenie w lo-
kalnej szkole katolickiej w tej samej okolicy.

W roku 1956 zakupiono dla Domu Polskiego budynek, do którego przeniesiono 
dobrze już prosperującą placówkę19. W latach 60. ubiegłego wieku uczyło się w niej 
60–70 dzieci. Szkoła zatrudniała kierownika oraz pięciu nauczycieli. Zajęcia odby-
wały się w każdą sobotę w godzinach od 9 do 1220. Lekcje katechezy prowadził 
ks. Adolf Stopa. Z jego inicjatywy wprowadzono przestrzeganie „trzech P” (pilność, 
posłuszeństwo i pobożność). Wówczas utworzono także Komitet Rodzicielski, któ-
rego zadaniem było udzielanie pomocy placówce. Ustalono, że rodzice będą w każ-
dą sobotę rano pełnili w szkole dyżury porządkowe21.

W latach 70. liczba dzieci w Polskiej Szkole zmalała. Prawdziwy rozkwit dzia-
łalności placówki przypadł znowu na lata 80. i 90. ubiegłego wieku. W roku 1993 
na zajęcia uczęszczało 83 dzieci w wieku od pięciu do 16 lat. Zatrudniano pięć na-
uczycielek. Uczniowie po ukończeniu szkoły mogli przystępować do państwowego 
egzaminu maturalnego TCE (Tasmanian Certificate of Education). Warto tutaj pod-
kreślić, że Tasmania była pierwszym stanem Australii, który wprowadził możliwość 
zdawania matury z języka polskiego (1973 rok)22.

Niestety, w związku z sytuacją gospodarczą kraju wielu Polaków wyprowadzi-
ło się z Hobart na Tasmanii do innych miast na kontynencie australijskim. Liczba 
dzieci uczących się w placówce dramatycznie spadła. Przez kilkanaście lat polska 
szkoła z trudem egzystowała. W chwili obecnej Polska Szkoła Sobotnia im. Miko-
łaja Kopernika w Hobart powoli odbudowuje swoją pozycję w społeczności. Pol-
skiego uczy się teraz 10–15 dzieci. Lekcje nadal odbywają się w Domu Polskim. 
Zatrudniona jest jedna nauczycielka. Dużo pracy w prowadzenie szkoły wkłada 
siostra Krystyna ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. 
Placówka podlega Związkowi Polaków w Hobart23.

2 .3 . Adelajda – Australia Południowa

Adelajda w drugiej połowie lat 40. ubiegłego stulecia była jednym z głównych 
 ośrodków polskiego szkolnictwa w Australii. W tym mieście osiedliło się wiele 

rodzin z małymi dziećmi, dlatego zorganizowano w nim nauczanie języka polskie-
go. Związek Polaków, który został założony na początku lat 50., objął swoją opieką 

19 Z. Wielebiński, Początki nauczania języka polskiego na Tasmanii, „Poradnik Nauczycielski. Czasopi-
smo Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej”, 2005, nr 1. 

20 Szkoła Polska w Hobart, „Tygodnik Polski”, 24 III 1962, s. 14.
21 K. Jackiewicz, Trzy P dzieci polskich, „Tygodnik Polski”, 7 IV 1962, s. 1.
22 R. Wołoszynowicz, „Poradnik Nauczycielski. Czasopismo Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej”, 

1989, nr 58.
23 Ethnic Schools – The Polish School, „Youth Studies Australia”, 1993.
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trzy polskie szkoły sobotnio-niedzielne w Adelajdzie. Powołano Komitet Szkolny, 
którego zadaniem było zadbać o szkoły w sensie materialnym, roztoczyć opiekę 
nad ich dalszym rozwojem, a także dbać o lokale, podręczniki i pomoce szkolne. 
Od samego początku odczuwano palący brak chętnych do pracy nauczycieli24. Pierw-
sze z założonych placówek znajdowały się w dzielnicach: Alberton, Croydon, Sema-
phore. W trakcie organizowania były także szkoły w Royal Park oraz w City Adelaide. 
Potrzebowano tam wówczas co najmniej po czterech nauczycieli, dlatego Komitet 
Szkolny wystosował odezwę do Polaków o poparcie szkół25.

W lipcu 1954 zakupiono ziemię i rozpoczęto budowę Polskiego Domu Dziecka. 
Szkolnictwo polskie zyskało sobie także przychylną opinię kombatantów. Jednym 
z tematów poruszonych na Walnym Zebraniu SPK w sierpniu 1954 roku była pomoc 
polskim szkołom – podjęto decyzję o roztoczeniu opieki nad placówką w Croydon26.

Również na pierwszy plan obrad Walnego Zebrania Związku Polskiego we wrze-
śniu 1954 roku została wysunięta sprawa szkolnictwa polskiego. Utworzono wów-
czas Koło Nauczycieli jako sekcję Związku27.

Pojawiła się także propozycja założenia Polskiej Macierzy Szkolnej. Oficjalnie Ma-
cierz została zarejestrowana 3 października 1954 roku, jednak swoją działalność rozpo-
częła z początkiem roku 1955. Naczelnym zadaniem instytucji była troska o utrzyma- 
nie i rozwój polskich szkół sobotnio-niedzielnych. Członkowie organizacji zostali 
podzieleni na cztery kategorie28:
1. zwyczajni – pracujący w szkolnictwie;
2. uzupełniający – ofiarujący swą pomoc, ze składką członkowską w wysokości 1 fun-

ta (do 1966 roku waluta obowiązująca w Australii);
3. zbiorowi – organizacje;
4. honorowi – w uznaniu zasług.

W tamtym czasie funkcjonowało w Adelajdzie siedem szkółek sobotnio-niedziel-
nych: jedna w City Adelaide oraz sześć na odległych przedmieściach: Ottoway, 
Croydon, Semaphore i (nowo założone) Royal Park (z 20 uczniami), Enfield (z 30 
uczniami) oraz Kilburn (z 30 uczniami, działająca w budynku szkoły katolickiej). 
Razem naukę w polskich szkołach pobierało ponad 300 dzieci uczących się pod opie-
ką 20 nauczycieli. Przy każdej placówce działał Komitet Rodzicielski, który poma-
gał w sprawach organizacyjnych, na przykład organizował akademie (Święto Kon- 

24 Sprawozdanie z działalności Związku Polaków w Południowej Australii za rok 1953/54, „Tygodnik Ka-
tolicki”, 13 III 1954, s. 13.

25 Odezwa o poparcie szkół, „Tygodnik Katolicki”, 13 III 1954, s. 13.
26 Walne Zebranie SPK, „Tygodnik Katolicki”, 4 IX 1954.
27 Walne Zebranie Związku Polskiego, „Tygodnik Katolicki”, 9 X 1954, s. 15–16.
28 Polska Macierz Szkolna w SA, „Tygodnik Katolicki”, 29 I 1955, s. 12.

POLSKIE SZKOLNICTWO W AUSTRALII…



296

stytucji 3 Maja i Święto Niepodległości), wycieczki, zabawy i bożonarodzeniowe spo-
tkania ze Świętym Mikołajem29.

W roku 1963 staraniem Polskiej Macierzy Szkolnej przy polskiej szkole w Sema-
phore zaczęło działać Polskie Gimnazjum30. Tam też odbył się II Zjazd Komisji 
Oświatowej Polonii Australijskiej w roku 1968. Przewodniczącym KOPA został wy-
brany Władysław Karbownik z Adelajdy31.

Po niewielkim spadku liczebności polskich szkół w latach 70., fala emigracji so-
lidarnościowej lat 80. zapisała się niespotykanym wzrostem liczby uczniów w pol-
skich klasach. Do czerech szkół Polskiej Macierzy Szkolnej na przełomie lat 80. i 90. 
uczęszczało w sumie ponad 600 uczniów32. W drugiej połowie lat 80. Macierz uzy-
skała akredytację na przeprowadzanie egzaminów maturalnych z języka polskiego 
w Australii Południowej.

Od 1986 roku w Adelajdzie istnieje państwowa szkoła języków (School of Lan-
guages) oferująca nauczanie 25 języków, m.in. polskiego. Lekcje odbywają się każ-
dego dnia po południu: dla klas młodszych (podstawowych) od 15.30 do 17.00, na-
tomiast dla starszych od 17.00 do 20.00. Ponieważ zajęcia organizowane są w różne 
dni tygodnia, uczniowie mają możliwość uczenia się, za symboliczną tylko opłatą, 
więcej niż jednego języka.

Dzięki dużemu zaangażowaniu tamtejszych nauczycieli Adelajda stała się jed-
nym z wiodących ośrodków nauczania języka polskiego w Australii.

W połowie lat 90. zostały opracowane i wprowadzone ujednolicone dla całego 
kraju programy maturalne języków poszczególnych grup etnicznych. Dzięki zaan- 
gażowaniu nauczycieli oraz poparciu ze strony Uniwersytetu w Adelajdzie (śp. Jerzy 
Smolicz) miasto zostało mianowane centrum maturalnym języka polskiego. W nim 
działa komisja opracowująca arkusze egzaminacyjne oraz sprawdzająca i oceniają-
ca przysyłane z całej Australii odpowiedzi uczniów33.

Nauczanie języków jest wysoko premiowane przy rekrutacji na uczelnie wyższe 
w Adelajdzie. Oprócz punktów uzyskanych na egzaminie każdy zdający inny (po- 
za angielskim) język otrzymuje dodatkowe (bonus points). Pomimo tego język pol-
ski nie jest popularny wśród zdających. Obecnie w omawianej szkole językowej ist-
nieją tylko dwie polskie grupy – młodsza, dla uczniów klas 6, 7, 8 i 9, oraz starsza, 
dla klas 10, 11 i 12. Żadna z nich nie przekracza prawdopodobnie 20 uczniów. Gdy-
by tak było, klasy zostałyby podzielone.

29 Nowe szkoły, „Tygodnik Katolicki”, 12 III 1955, s. 11.
30 Z. Dyrynda, Polskie Gimnazjum w Adelaide, „Tygodnik Katolicki”, 29 XI 1969, s. 2.
31 „Poradnik Nauczycielski. Czasopismo Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej”, 2007, nr 1, s. 10.
32 Tamże. 
33 Halina Pietrzak, School of Languages, Senior secondary Co-ordinator, korespondencja.
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Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Jedną z nich na pewno jest sytu-
acja w polskich szkołach stopnia podstawowego. Pod sam koniec lat 90. jedyna dzia-
łająca nieprzerwanie od lat 50. Szkoła Macierzy Szkolnej rozpadła się. W 2000 roku 
powstały niezależne placówki prowadzone przez grupy zaangażowanych rodziców 
i nieszczędzących wysiłku nauczycieli. Przykładem może być Polska Szkoła im. Ada-
ma Mickiewicza powstała w końcu marca 2000 roku, a więc kilka tygodni po roz-
poczęciu roku szkolnego, który trwa tutaj od pierwszej soboty lutego. Z pięciu za-
trudnionych nauczycielek trzy uczyły poprzednio w szkołach Macierzy Szkolnej. 
Przez pierwsze lata w nowej instytucji pracowały bez żadnego wynagrodzenia, czę-
sto pokrywając drobne wydatki z własnej kieszeni. Obecnie szkoła zyskuje duże 
grono współpracowników i sponsorów. Na lekcje uczęszcza ponad 30 dzieci. Za-
jęcia odbywają się w czwartki od godziny 18 do 20 w lokalnej świetlicy. Jedynym 
mankamentem jest brak własnego zaplecza lokalowego, gdzie można byłoby prze-
chowywać pomoce naukowe i potrzebny sprzęt34.

Drugą instytucją, powstałą w podobny sposób, jest Polska Szkoła „Ala i As”, zlo-
kalizowana w jednej z państwowych szkół podstawowych.

Pozostała niewielka grupka uczniów w szkole podlegającej Macierzy Szkolnej 
w 2014 roku przeżywała kryzys po utracie swojego pomieszczenia w Domu Polskim.

2 .4 . Perth – Australia Zachodnia

Społeczność Polaków, którzy osiedlili się po wojnie w Perth, należała do jednej z naj-
lepiej zorganizowanych.
W roku 1952 polscy obywatele w tym mieście otrzymali możliwość zakupienia 

budynku, który był własnością Kościoła katolickiego. Założono w nim Dom Polski.
Prężnie działający Zarząd Polaków w Zachodniej Australii powołał Dział Kul-

turalno-Oświatowy, w którego skład weszli nauczyciele oraz aktywni rodzice. Zor-
ganizowano zebranie w sprawie utworzenia przedszkola i szkoły. Oficjalne otwarcie 
roku szkolnego w Domu Polskim miało miejsce 24 lutego 1953 roku. Na początku 
do tej placówki zostało zapisanych tylko kilkoro dzieci35.

Równocześnie powstawały także inne polskie szkoły. Niektóre działały przy lo-
kalnych szkołach katolickich, jak na przykład w Collie (18 dzieci), Northam (42), 
Ckockline i Wandow (razem 72)36.

Rok szkolny 1961 dla polskich szkół zakończył się w kościele św. Brygidy w niedzie-
lę 10 grudnia – był to wielki sukces – przybyło w sumie ponad 150 dzieci z rodzicami37.

34 J. Matysek, kierownik Polskiej Szkoły im. A. Mickiewicza, korespondencja; Sprawozdanie z Walne-
go Zebrania Zw. Polskiego, „Tygodnik Katolicki”, 21 VIII 1954, s. 6.

35 Walne Zebranie Związku Polaków w Zach. Australii, „Tygodnik Katolicki”, 26 III 1955, s. 15.
36 Zagończyk, O Szkołach i Dzieciach, „Tygodnik Polski”, 16 XI 1961, s. 17.
37 Zakończenie roku szkolnego w polskich szkołach, „Tygodnik Polski”, 20 I 1962, s. 12.
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Na szczególną uwagę zasługiwała polska szkoła sobotnia działająca przy zgroma-
dzeniu zakonnym w Collie. Była to jedna z doskonale funkcjonujących placówek. 
Kierownictwo oraz przygotowanie materiałów powierzono Wiesławowi Mikoszy, 
który miał duże doświadczenie w tej dziedzinie – jeszcze w Niemczech organizował 
i prowadził zajęcia w szkole powszechnej i średniej38.

W innych miastach Australii Zachodniej również powstawały polskie instytucje 
oświatowe, przykładowo w Albany pod koniec lat 50. istniała dobrze zorganizowa-
na polska szkoła sobotnia39.

Podobnie jak i w innych stanach Australii, także i w tym lata 70. ubiegłego wieku 
to okres spadku liczebności dzieci w polskich szkołach. Wówczas większość placó-
wek zakończyła swoją działalność. Ożywienie przyniosły lata 80. wraz z napływem 
fali emigracji solidarnościowej. Zapełniły się znowu polskie klasy, powstały zespoły 
folklorystyczne i grupy teatralne. Najstarsza, mieszcząca się w Domu Polskim, pol-
ska szkoła, która przyjęła imię Adama Mickiewicza, szkoliła przez pewien czas po-
nad 100 osób. Niestety, wkrótce nastąpił kolejny spadek liczby uczniów w polskich 
placówkach. Od roku 1996 Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza posiada upraw- 
nienia do przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego. Jednak dopie-
ro od roku 2012 wynik matury z języka polskiego liczy się w Perth do przyjęcia 
na studia. W każdym roku do egzaminu z języka polskiego przystępuje kilkoro 
uczniów. Najwięcej było ich w roku 2013 – aż siedmioro, w roku 2014 – jedna ma-
turzystka, w roku 2015 ma ich być pięciu. Oprócz ocen uzyskanych w czasie egzami-
nów, uniwersytety biorą pod uwagę sam fakt zdawania drugiego języka na maturze.

Obecnie polska szkoła w Perth liczy 50 uczniów, z czego 37 uczy się w klasach 
niższych, a 13 w klasie maturalnej (11 i 12). Szkoła zatrudnia sześciu nauczycieli, 
oprócz tego jedna osoba uczy tańca oraz zatrudniona jest jako asystentka nauczy-
cieli. Ze względu na coraz większy procent dzieci pochodzących z małżeństw mie-
szanych, a więc o słabszym opanowaniu języka, pojawiła się propozycja zatrudnie-
nia dla kilku klas asystentów nauczycieli.

Szkołą kieruje Komitet, w którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców i gro-
na pedagogicznego. Kierownik placówki odpowiedzialny jest za koordynowanie pro-
gramów oraz administrację. Szkoła otrzymuje dotację rządową w wysokości 65 do- 
larów na każde dziecko. Ta kwota jest niewystarczająca, dlatego jednym z zadań Komi-
tetu jest zapewnienie pomocy finansowej. Ponadto dba o szkolną bibliotekę40.

38 Szkoła polska w Collie, „Tygodnik Polski”, 13 III 1962, s. 12.
39 Zagończyk, Albany coraz aktywniejsze, „Tygodnik Polski”, 4 VIII 1962, s. 17.
40 H. Szunejko, 50 lat Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza, korespondencja.
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2 .5 . Brisbane – Queensland

Polskie szkoły w stolicy Queensland powstały tuż po osiedleniu się pierwszych 
polskich emigrantów. W artykule Bolesława Kotulskiego Polskie Szkoły czytamy:

Od rozpoczęcia pracy obydwu polskich szkół, czyli od 10 maja 1952 roku, dzieci spędziły 80 go-
dzin na nauce religii, języka polskiego, polskiej historii i geografii41.

Pod koniec stycznia 1953 roku rozpoczął swoją działalność Polski Dom Dziecka 
w Kalinga – dzielnicy Brisbane. Zamieszkało w nim 20 dziewczynek. Ich opiekun-
kami były przybyłe ze Stanów Zjednoczonych siostry nazaretanki. Starsze wycho-
wanki uczęszczały do lokalnej szkoły katolickiej, w której te zakonnice także uczyły. 
Po powrocie ze szkoły siostry prowadziły dla swoich podopiecznych lekcje języka 
polskiego oraz przedmiotów ojczystych.

Na weekendy dziewczynki były zabierane do swoich rodzin, natomiast siostry 
wyjeżdżały do okolicznych obozów, aby prowadzić tam naukę języka polskiego i re-
ligii dla dzieci42.

Z początkiem nowego roku szkolnego, w lutym 1954 roku została otwarta pią-
ta polska szkoła w Cooper’s Plains, Orange Grove. Zapisało się do niej 42 dzieci. 
Niestety, uczył w niej tylko jeden nauczyciel. Podobnie jak w innych stanach, i tutaj 
zaznaczał się wówczas dotkliwy brak lektorów. Jednym z rozwiązań mogłoby być 
sprowadzenie więcej sióstr zakonnych43.

Z początkiem roku szkolnego 1962 działały szkoły w dzielnicach Brisbane44:
 ■ Capalaba – lekcje rozpoczęły się 17 lutego i odbywały się w co drugą sobotę, pro-
wadziły je siostry nazaretanki z Bowen Hills;

 ■ Milton – zajęcia rozpoczęły się 3 lutego, nauczycielką została Anna Andler, opiekun-
ką Zofia Tarnawska, zapisano tylko dziewięcioro dzieci, ale ze względu na wiele 
polskich rodzin zamieszkujących okolice istniała nadzieja, że liczba ta wkrótce 
się powiększy;

 ■ Darra – w pierwszym dniu szkoły stawiło się 58 dzieci (!), wkrótce jeszcze ich przy-
było, zajęcia odbywały się w soboty od 9 do 12 w Domu Polskim. Nauczycielkami 
były Magdalena Andler oraz siostry nazaretanki Irena i Redempcja, placówką opie-
kował się Komitet Rodzicielski z panem J. Dziopą na czele.

21 marca 1968 roku w Brisbane odbyło się zebranie założycielskie Komitetu Szkol-
nego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych oraz ko-
mitetów rodzicielskich wszystkich szkół. Powstała swego rodzaju platforma wymiany 

41 B. Kotulski, Polskie Szkoły, „Tygodnik Katolicki”, 22 I 1954.
42 W. Sojka, Dom Dziecka, „Tygodnik Katolicki”, 29 VIII 1953, s. 1–3.
43 W. Sojka, Między nami mówiąc, „Tygodnik Katolicki”, 16 X 1954, s. 15.
44 Szkoły Sobotnie, „Tygodnik Polski”, 10 III 1962, s. 17.
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myśli. Uprawnienia Komitetu Szkolnego były o wiele większe niż komitetów rodzi-
cielskich poszczególnych szkół45.

W połowie lat 60. w Institute of Modern Languages na Queensland University 
zorganizowane zostały pierwsze w Australii kursy języka polskiego. Na początku ofe-
rowano tylko jeden poziom. Wówczas zapisało się 18 studentów, regularnie uczęsz-
czało 15, a do egzaminu kończącego kurs przystąpiło 10. Uczniowie uzyskali na-
stępujące wyniki: A – trzy osoby, B – pięć osób, C – dwie osoby46, które mogły 
zostać wzięte pod uwagę w przypadku brakujących danemu kandydatowi punktów 
na studia.

Dyrektor kursu zaproponował dwa poziomy nauczania na rok 1969 roku: zaawan-
sowany (advanced – high level) oraz średnio zaawansowany (intermediate level). Za-
jęcia miały się odbywać we wtorki i czwartki od godziny 18 do 20. Opłata za naukę 
miała wynosić 20 dolarów rocznie. Aby zorganizować kurs, potrzebna była mini-
malna liczba kandydatów – 12 na poziom niższy oraz 10 na wyższy. Niestety, nie 
udało się zebrać tylu chętnych.

Obecnie działająca szkoła została założona w Milton w 1956 roku. Początkowo 
lekcje odbywały się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – w soboty i w niedziele. 
W roku 1963 placówkę przeniesiono do Bowen Hills. Liczyła wówczas 42 uczniów, 
już w klasach koedukacyjnych. Uczono języka polskiego, polskiej literatury, historii 
i geografii. Stanowisko przewodniczącego Komitetu Szkolnego przez wiele lat spra-
wował ówczesny proboszcz parafii australijskiej i polskiej, o. Kasjan Wolak. W roku 
1976 dla upamiętnienia zasług szkole nadano jego imię47.

W latach 80., podczas napływu znacznej fali Polaków do Australii, zaczęto za-
kładać nowe polskie szkoły. Przez pewien okres w Queensland działało ich 13. Nie-
stety, ich żywot okazał się krótkotrwały.

Obecnie jedyną działającą w tym stanie polską placówką oświatową jest szkoła 
im. o. Kasjana Wolaka w Bowen Hills w Brisbane. Do niedawna istniała także jej fi-
lia w Capabala, ale niestety, ze względu na niewielką liczbę dzieci, została zamknięta.

Szkoła im. o. Kasjana Wolaka zlokalizowana jest w domu parafialnym. Oprócz 
sal lekcyjnych znajduje się tam również biblioteka, harcówka oraz sala taneczna. 
Obecnie na zajęcia uczęszcza około 50 uczniów. W większości są to dzieci młod-
sze, chociaż placówka posiada także akredytację na przygotowywanie młodzieży 
do matury z języka polskiego. Mimo że od 2003 roku język polski może zostać wli- 
czony do ogólnej punktacji maturalnej, nie korzysta z tego wielu uczniów. W 2012 ro- 
ku pięć osób zdawało egzamin z polskiego, w 2013 nie podchodził do niego nikt, 
w 2014 zdawała jedna osoba, a w 2015 roku zadeklarowało się siedmiu maturzystów.

45 Komitet Szkolny w Brisbane, „Tygodnik Polski”, 29 III 1969, s. 8.
46 N. Macionis, Refleksje po egzaminach, „Tygodnik Polski”, 1 III 1969, s. 9.
47 Strona internetowa Polskiej Szkoły Sobotniej im. o. Kasjana Wolaka: Brisbanepolishschool.org.au.

Marianna Łacek



301

W szkole pracuje obecnie 11 osób, w tym sześciu zatrudnionych nauczycieli. Po-
zostali to wolontariusze – ksiądz, siostra zakonna, bibliotekarka oraz przedstawi-
ciele Komitetu Rodzicielskiego. Sprawami pedagogicznymi (programy, dobór pod-
ręczników i pomocy naukowych, podział uczniów na klasy, kadra nauczycielska) 
zajmuje się dyrektor. Komitet, któremu placówka podlega, dba o jej prawidłowe 
funkcjonowanie, zapewniając zaplecze finansowe oraz dbając o pomieszczenia. In-
stytucja ma charakter społeczny, fundusze na jej działalność pochodzą z opłat ro-
dziców, imprez organizowanych przez Komitet Rodzicielski, dotacji rządowych 
oraz ze wsparcia różnych instytucji, do których Komitet zwraca się o pomoc48.

Około trzech lat temu w Brisbane powstała nowa organizacja – Matka Polka, 
skupiająca grupę młodych matek, które pragną wychować swoje dzieci w duchu 
polskości. Dołączyły do szkoły, aby stworzyć klasę przedszkolną. Przyjmowane są 
tu nawet dzieci od pierwszego roku życia, będąc cały dzień pod opieką rodziców49.

Oprócz niewątpliwych korzyści wynikających z uczenia się języka swoich rodzi-
ców, uczniowie polskiej szkoły biorą aktywny udział w życiu kulturalnym polskiej 
społeczności – akademie z okazji rocznic, świąt narodowych czy tradycji kulturo-
wych i kościelnych zawsze uświetniane są występami studentów z Polskiej Szkoły 
im. o. Kasjana Wolaka50.

2 .6 . Melbourne – Wiktoria

Szkolnictwo polskie w stanie Wiktoria ma tak długie tradycje, jak długa jest hi-
storia polskiego osadnictwa w tym stanie Australii. Mieszka tam największa licz-

ba australijskich Polaków.
Po jedynie trzyletniej działalności Polskiej Szkoły w Spotswood w latach 20. ubie-

głego stulecia, na otwarcie kolejnej placówki trzeba było czekać aż 20 lat. W związ-
ku z wielotysięczną falą powojennej emigracji rozpoczęto starania o zorganizowa-
nie polskiego szkolnictwa.

Jedna z pierwszych polskich szkół w Melbourne została założona w Richmond. 
Mieściła się w Polskim Domu Sodalicyjnym, który zakupiła w 1953 roku Polska So-
dalicja Maryjna51. Placówkę prowadziły siostry zmartwychwstanki, które rok wcześniej 
założyły Dom Dziecka w Essendon. Zakonnicom uznano kwalifikacje nauczyciel-
skie – otrzymały pozwolenie na otwarcie dwujęzycznej polsko-australijskiej szkoły. 
Siostry wykorzystywały kartki z polskiego Elementarza Mariana Falskiego. Powięk-
szone stronice z tej książki dekorowały salę lekcyjną szkoły.

48 Kronika organizacji polskich w Queensland 1913–1982, red. S. L. Karczewski, Brisbane, 1996.
49 Karolina Maria Sutton, dyrektor szkoły – Polska Szkoła im. Kasjana Wolaka, korespondencja.
50 Karolina Freeman, Spotkania Matek Polek w Brisbane, korespondencja.
51 J. Janus, Polski Dom Sodalicyjny, „Tygodnik Katolicki”, 24 X 1953, s. 11.
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W Domu Dziecka mieszkało około 50 polskich dziewcząt i chłopców, dalszych 
40 było dochodzących (na noc rodzice zabierali je do domu)52.

Łącznie osiem sióstr zakonnych prowadziło przedszkole i szkołę na prawach pań-
stwowych oraz obsługiwało wszystkie szkółki sobotnie: w Richmond w Domu Soda-
licyjnym, w hostelach (Maribyrnong i Broadmeadows), a także otwartą kilka tygo-
dni później szkołę w St Albans – razem naukę przedmiotów ojczystych pobierało 
300 polskich dzieci53.

W połowie roku 1954 została otwarta polska placówka oświatowa w kolejnej dziel-
nicy Melbourne – Footscray. Lekcje odbywały się w soboty od 10 do 12 w lokalu 
szkoły katolickiej parafii św. Jana54.

W 1953 roku założono także polską placówkę w Geelong, miasteczku odległym 
o parędziesiąt kilometrów od Melbourne. Szkoła była całkowicie bezpłatna, nieste-
ty, nie wiadomo, dlaczego nie cieszyła się dużą frekwencją wśród uczniów55.

Szkolnictwo zajmowało jeden z głównych obszarów działalności społecznej zor-
ganizowanej Polonii w Melbourne. Jako przykład posłużyć może jedno ze sprawozdań 
Komisji Skarbu Narodowego56. Od listopada 1952 roku do 1 stycznia 1955 rozpro-
wadzono 1105 egzemplarzy podręczników szkolnych dostarczonych przez Główną 
Komisję (Melbourne – 740, Geelong – 217, Canberra – 50, Benalla – 45, Somers – 36, 
inne w Wiktorii – 17). Były to: elementarze polskie – 625, historia Polski – 163, re-
ligia – 41, inne – 266, do zajęć technicznych – 10. Komisja posiadała także podręcz-
niki z zakresu polskiej szkoły powszechnej – 110 różnych tytułów.

Koniec lat 50. i początek 60. to prawdziwy rozkwit polskiego szkolnictwa w Wik-
torii. Dzieci z polskich szkół aktywnie włączały się w działalność lokalnych insty-
tucji, m.in. swoich parafii. Przykładem tego może być polska szkoła w Yarraville57.

Przy założonym pod koniec lat 50. Związku Polaków w Wiktorii powstał Dział 
Szkolny, którego zadaniem było koordynowanie pracy polskich szkół. Do jednej 
z inicjatyw tej instytucji należało zorganizowanie dla wszystkich dzieci Zabawy 
Ogrodowej w Parkville. Kilkadziesiąt zdjęć z tej imprezy opublikowano w „Tygo-
dniku Polskim”58.

Dział Szkolny, po uzgodnieniu z siostrami nazaretankami, ogłosił początek roku 
szkolnego 1962, podawał informacje dotyczące adresów szkół oraz sposobu doko-

52 M. Fiedlerowa, Dom Dziecka Polskiego w Melbourne, „Tygodnik Katolicki”, 24 X 1953, s. 2–3.
53 Essendon, „Tygodnik Katolicki”, 18 IX 1954, s. 1.
54 J. Janus, Nowe Siostry, Nowy Dom na Essendonie, „Tygodnik Katolicki”, 18 IX 1954, s. 1.
55 Polska Szkoła w Geelong, „Tygodnik Katolicki”, 27 II 1954, s. 11.
56 Z życia Polaków w Australii. Sprawozdanie Komisji Skarbu Narodowego – Oświata, „Tygodnik Kato-

licki”, 1 I 1955, s. 13.
57 Polska Szkoła w Yarraville, „Tygodnik Polski”, 18 XI 1961, s. 29.
58 Parkville – Zabawa Ogrodowa, „Tygodnik Polski”, 24 XII 1961, s. 13–14.
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nywania zapisów. Apelował również o zgłaszanie się osób, które chciałyby podjąć 
pracę w polskich szkołach59.

Przy polskiej szkole w Richmond zorganizowana została klasa dla młodzieży 
ze szkół średnich. Dziewczęta i chłopcy w wieku powyżej 15 lat wyrazili duże zain-
teresowanie historią Polski, geografią oraz literaturą polską60. Nie poprzestali jedy-
nie na nauce – brali zaangażowany udział we wszystkich imprezach kulturalnych 
placówki w Richmond.

Jedną z pierwszych instytucji oświatowych otwartych w Melbourne była istnie-
jąca do tej pory szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans (zachodnia część Melbo-
urne). Założona przez Związek Polski w 1954 roku polska szkoła w Ardeer była 
w latach 50. największą polską placówką oświatową w Wiktorii – uczęszczało do niej 
ponad 150 uczniów. Rozpoczęło tam również swoją działalność polskie gimnazjum. 
Zorganizowana wspólnie akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zgromadzi-
ła około 300 osób dorosłych i ponad 100 dzieci ze szkół Yarraville, Dandenong oraz 
uczniów kursów wieczorowych tzw. polskiego gimnazjum (rodzaj lekcji dla star-
szych dzieci) w Ardeer.

Ringwood, jedna z odleglejszych dzielnic Melbourne, posiadała polską szkołę za-
łożoną w pierwszej połowie lat 50. Instytucja ta przechodziła wzloty i upadki. W la- 
tach 60. uczyło się tam około 30 dzieci. Na zakończenie roku szkolnego 1962 wszyst-
kie otrzymały od św. Mikołaja książeczki oszczędnościowe (po 10 szylingów wpła-
ty) oraz komplet przyborów szkolnych. Wszystko po to, aby zachęcić je do konty-
nuowania nauki języka polskiego61.

Tomasz Ostrowski, nauczyciel w szkole w Dandenong, a jednocześnie prezes Re-
feratu Szkolnego Związku Polskiego w Wiktorii, zwołał 4 lutego 1962 roku konfe-
rencję nauczycieli oraz przedstawicieli komitetów rodzicielskich z 15 polskich szkół. 
Złożono wówczas propozycję utworzenia Macierzy Szkolnej. Póki co Referat Szkol-
ny wykonywał swoją pracę – sprowadził mapki konturowe Polski (z zaznaczony-
mi ziemiami wschodnimi) oraz Elementarze Mariana Falskiego (z orłem w koronie 
i ryngrafem Matki Boskiej)62. W Polskim Gimnazjum w Melbourne zrodziła się myśl 
stworzenia klasy zakończonej maturą. Projekt ten udało się zrealizować. 26 październi-
ka 1969 roku do matury z języka polskiego przystąpiło sześcioro najwytrwalszych 
uczniów. Nauczycielem klasy gimnazjalnej był inspektor szkolny Wiktorii, Brunon 
Grzebyta63.

59 H. Kurzeja, Nowy rok szkolny, „Tygodnik Polski”, 27 I 1962, s. 12–13.
60 Melbourne, Akademia, „Tygodnik Polski”, 2 VI 1962, s. 13.
61 T. Ostrowski, Myślą o jutrze, „Tygodnik Polski”, 23 VI 1962, s. 16.
62 J. R., Polska Macierz Szkolna w Newport, „Tygodnik Polski”, 7 VII 1962, s. 13.
63 B. Grzebyta, Pierwsze polskie matury w Australii, „Tygodnik Polski”, 15 XI 1969, s. 1 (fotografia), 

22 XI 1969, s. 10.
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Lata 70. ubiegłego wieku zapisały się znacznym spadkiem liczby uczniów w pol-
skich placówkach oświatowych. Kilka sobotnich szkół przestało istnieć, inne znacz-
nie ograniczyły swoją działalność.

W roku 1973 język polski został wprowadzony do szkoły państwowej i włączony 
do egzaminów maturalnych. Obecnie języka polskiego można się uczyć w jednym 
z trzech ośrodków Wiktoriańskiej Szkoły Języków (Victorian School of Languages, 
VSL): Dandenong, Princes Hill oraz Geelong. Zatrudnieni w tych szkołach są pol-
scy nauczyciele, posiadający uznane w stanie kwalifikacje. Szkoły VSL, całkowicie 
finansowane przez państwo, oferują nauczanie języka polskiego od klas przedszkol-
nych do matury (0–12). Od uczniów pobierana jest jedynie symboliczna opłata.

Niestety, klasy języka polskiego w VSL nie spotkały się z entuzjastycznym przy-
jęciem przez funkcjonujące w tym stanie struktury polskiego szkolnictwa. Po latach 
nie zawsze zdrowej rywalizacji została wypracowana pewnego rodzaju koegzystencja. 
Do klas organizowanych przez Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wik-
torii uczęszczają dzieci młodsze. Uczniowie szkoły średniej, a w szczególności dwóch 
ostatnich lat przed maturą zapisują się do jednego z ośrodków VSL. Liczba klas języka 
polskiego uzależniona jest w tych placówka tylko od liczebności zapisanych uczniów.

Dział Szkolny Federacji postarał się o uzyskanie akredytacji na prowadzenie klas 
maturalnych, jednak w praktyce zorganizowanie nauczania na poziomie matural-
nym napotyka na duże trudności, przede wszystkim jeśli chodzi o kadrę nauczyciel-
ską. To nie tylko doskonale wykwalifikowani fachowcy z Polski – takich osób Dział 
Szkolny ma wiele – nauczyciele australijskich klas maturalnych muszą być na bieżą-
co dokształcani przez Departament Edukacji odnośnie zarówno metodyki nauczania 
języków, jak i w szczególności specyfiki programów oraz wymogów egzaminacyj-
nych. Uczniowie w trakcie trwania dwuletniego kursu maturalnego zdają kilkanaście 
wcześniej przygotowanych i opracowanych testów. Wszystko to jest organizowane 
i monitorowane przez koordynatorów poszczególnych ośrodków nauczania języków. 
Nie bez znaczenia jest także fakt, że nauczyciele w szkołach VSL są kilkakrotnie lepiej 
opłacani niż ci w szkołach podlegających polskim organizacjom.

Nawet Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Albion (jedna z dzielnic Melbourne), 
która byłaby najbardziej predysponowana do prowadzenia klas maturalnych, nie wy-
korzystuje uzyskanej wiele lat temu akredytacji, ogłaszając nabór uczniów od klas 
0 do 10. Doskonale przygotowani absolwenci tej placówki kierowani są do 11 i 12 kla-
sy któregoś z ośrodków VSL.

Szkoła w Albion została założona w 2004 roku. Jest niezależna od wszelkich or-
ganizacji, a działa pod auspicjami Dominikańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Pol-
skiego w Wiktorii. Funkcję dyrektora od momentu powstania placówki pełni o. Do- 
minik Jałocha. Szkoła zajmuje pomieszczenia Polskiego Ośrodka Rekreacyjnego 
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w Albion. Znajdują się tam cztery budynki z ośmioma nowoczesnymi salami lek-
cyjnymi. Placówka posiada własny radiowęzeł, a także pracownię wyposażoną w po-
nad 30 komputerów z dostępem do Internetu. Dobrze zorganizowana biblioteka li-
czy prawie 900 książek z różnych dziedzin wiedzy. W skład zbiorów wchodzą także 
kasety audio i wideo, płyty CD i DVD. Doskonale przygotowaną kadrą nauczyciel-
ską kieruje znana w środowisku polonistka Grażyna Walendzik. Do Polskiej Szkoły 
w Albion uczęszcza około 160 uczniów.

Placówka ta była gospodarzem Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Au-
stralii w grudniu 2006 roku. Niezwykle owocne spotkanie zorganizował lingwista 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Robert Dębski, który związany jest także z Uni-
wersytetem w Melbourne. Gość honorowy konferencji, prof. Władysław T. Mio-
dunka, dokonując podsumowania, ustosunkował się bardzo pozytywnie do więk-
szości prelekcji oraz warsztatów metodycznych64.

Do Działu Szkolnego Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii należy obecnie 
pięć szkół, zlokalizowanych w następujących dzielnicach:
 ■ Essendon – Szkoła im. Marii Konopnickiej, ok. 20 uczniów;
 ■ South Melbourne – Szkoła im. Tadeusza Kościuszki, około 25 uczniów;
 ■ South Melbourne – Współczesna Szkoła Języka Polskiego (Polish School 4 Today), 
15 uczniów;

 ■ St Albans – Szkoła im. Mikołaja Kopernika, 18 uczniów;
 ■ Rowville – Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, około 70 uczniów65.

Należy także wspomnieć o wprowadzeniu nauczania języka polskiego na Monash 
University w Melbourne na początku lat 80. ubiegłego wieku. Niestety, po trwają-
cych przez kilka lat próbach ustabilizowania działalności Polskiej Sekcji na wspo-
mnianej uczelni, zrezygnowano z tej idei66.

2 .7 . Sydney – Nowa Południowa Walia

Pierwsza fala Polaków przypłynęła do Sydney wojskowymi okrętami pod koniec 
lat 40. Przybysze zostali rozmieszczeni w okolicznych obozach dla uchodźców. 

Już w roku 1951 powstał Związek Polski, a w nim działająca od samego początku 
Komisja Oświatowa67. Pierwsze polskie szkoły zorganizowane zostały jeszcze w obo-
zach dla imigrantów – w Chullora i Villawood, a także w dzielnicach skupiających 
największą liczbę Polaków, którzy już wyprowadzili się z hosteli68. Szkolnictwo pol-
skie było jednym z priorytetów ówczesnych liderów polonijnych. Temu problemowi 

64 Grażyna Walendzik, podsumowanie Konferencji, korespondencja.
65 Bożena Iwanowska, Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Victorii, korespondencja.
66 Z naszego podwórka, „Wiadomości Polskie”, 15 III 1981, s. 6.
67 Komunikat 1, „Tygodnik Katolicki”, 26 IX 1953, s. 17.
68 Komunikat 2, „Tygodnik Katolicki”, 10 X 1953, s. 16.
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poświęcone zostało w dniu 22 września 1953 roku zebranie Komitetu Porozumie- 
wawczego Organizacji Polskich w Sydney, w którym uczestniczyli: ks. Franciszek Arci-
szewski, gen. Juliusz Kleeberg i ambasador Alfred Poniński69.

25 października 1953 roku na Walnym Zebraniu Sekcji Oświatowej Związku Pol-
skiego głównym tematem był problem kadry nauczycielskiej w polskich szkołach. 
Pojawiła się propozycja zorganizowania kursów dla chętnych podjęcia się pracy pe-
dagogicznej70.

Rok szkolny 1954 powitało około 350 dzieci w polskich klasach zlokalizowanych 
w szkołach katolickich, salach przykościelnych oraz jeszcze w hostelach: Chullora 
– 140, Villawood – 40, Cabramatta – 40, Blacktown – 35, Fairfield – 13, La Perouse 
– 14, Redfern – 50, Bankstown – 35, oraz Georges Hall – 2271.

Nauka odbywała się w soboty. Uczono mówienia, czytania i pisania na poziomie 
niższym, a na wyższym także religii, historii i geografii Polski, śpiewu oraz podsta-
wowych wiadomości z przyrody i rachunków.

Przy wszystkich szkółkach istniały komitety rodzicielskie, złożone z rodziców 
dzieci uczęszczających do danej placówki. Rodzice wybierali spośród siebie zarząd 
komitetu, którego zadaniem była pomoc w prowadzeniu szkół. Założono także dwa 
chóry dziecięce i zorganizowano trzy biblioteki72. Na początku roku 1954 roku za-
kupiono ziemię w Marayong pod budowę Polskiego Domu Dziecka73.

Poważną bolączką był brak podręczników szkolnych. Dzięki uprzejmości odda-
nego sprawie kształcenia dzieci ks. Edmunda Konrada Trzeciaka uzyskano kopie 
24 lekcji z Elementarza Mariana Falskiego, które publikowano na łamach „Tygo-
dnika Katolickiego”.

Niebawem miały nadejść Elementarze sprowadzone przez Komisję Oświatową 
Rady Naczelnej, która starała się również o podręczniki dla klas wyższych i utrzy-
mywała stały kontakt z Zarządem Głównym Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego 
w Londynie.

Pozytywnie rozstrzygnięto sprawę ustanowienia funkcji inspektora szkolnego. 
Został nim jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli – Stanisław Śronek. 
Przedstawił program dalszej działalności Sekcji Oświatowej, zapowiadając m.in., 
że zwróci uwagę na potrzeby oświatowe dorastającej młodzieży. Starania o przy-
gotowanie odpowiedniej kadry nauczycielskiej prowadzono metodycznie. Posta-
nowiono organizować co trzy miesiące specjalne zebrania Zarządu z zespołem na-

69 Zebranie Komitetu Porozumiewawczego, „Tygodnik Katolicki”, 7 XI 1953, s. 13.
70 S. Śronek, Kto ma uczyć nasze dzieci…, s. 2.
71 Polskie Szkoły, „Tygodnik Katolicki”, 30 I 1954, s. 14.
72 J. Pęski, Przemówienie na uroczystości Szopki Betlejemskiej, Sydney, 24 I 1954, maszynopis, kopia 

w posiadaniu Marianny Łacek.
73 Ziemia! Ziemia!, „Tygodnik Katolicki”, 30 III 1954, s. 6.
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uczycielskim celem okresowej wymiany poglądów i spostrzeżeń, co powinno się 
znacznie przyczynić do usprawnienia całokształtu pracy oświatowej74.

We wrześniu 1954 roku przyjechały do Marayong pierwsze siostry nazaretan-
ki75, a dwa miesiące później do Domu Dziecka wprowadzili się już pierwsi mali 
mieszkańcy76. W styczniu 1955 roku zakonnice zorganizowały dwa turnusy letnich 
obozów dla polskich dzieci w wieku od siedmiu do 12 lat.

W obrębie Sydney istniało wówczas siedem szkółek sobotnich, których rozwój 
nie był materialnie zabezpieczony, dlatego też od dłuższego już czasu kiełkowała 
myśl stworzenia instytucji Polskiej Macierzy Szkolnej w celu zakładania i utrzymy-
wania w Nowej Południowej Walii (NSW) szkół i przedszkoli polskich oraz popiera-
nia wszelkich działań oświatowo-szkolnych angażujących całą polską społeczność77.

W 1955 roku ukazała się odezwa komitetu organizacyjnego PMS „Oświata pol-
ska bije na alarm! Bądźmy hojni dla własnych dzieci. Ofiarność na rzecz funduszu 
Macierzy musi być powszechna”. Do komitetu organizacyjnego weszli: ks. Fran-
ciszek Arciszewski, Jerzy Goebel, Stanisław Gruszka, Alfred Poniński, Zygmunt 
Przybyłkiewicz, Zygmunt Rattay, Witold Szupryczyński.

Opracowali oni tymczasowy regulamin, który 8 maja Zygmunt Rattay odczytał 
w czasie akademii zorganizowanej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, prosząc ze-
branych rodaków o jego zatwierdzenie, jak również o udzielenie mandatu do utwo-
rzenia Rady Macierzy w NPW około 40 osobom, które ofiarowały już swoją współ-
pracę komitetowi organizacyjnemu. Zebrani w obszernej sali ratusza w Bankstown 
(ponad 1100 osób) wyrazili swą zgodę przez aklamację i gromkie okrzyki. W ten 
sposób obchody 3 maja 1955 roku zostały upamiętnione narodzinami Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej78, a program uzgodniony przez Międzyorganizacyjny Komitet Po-
rozumiewawczy wypadł pod każdym względem doskonale.

W roku 1957 Polska Spółdzielnia im. Pawła Strzeleckiego zakupiła Dom Pol-
ski przy Liverpool Road 182 w Ashfield. Od tamtej pory budynek stał się na blisko 
ćwierć wieku lokalizacją Polskiej Szkoły Sobotniej i jednocześnie polskiego szkol-
nictwa nie tylko w NSW, ale nawet w całej Australii. Tam bowiem mieściła się 
przez wiele kadencji siedziba KOPA.

Wybrano nowe władze Związku Polskiego. Prezesem został gen. Juliusz Kleeberg, 
kierownikiem Referatu Szkolnego Jerzy Goebel. Do Rady Pedagogicznej Polskiej 
Macierzy Szkolnej pod przewodnictwem Stanisława Śronka należało przygoto-
wanie programów, opracowywanie metod pracy dla 11 szkół w NSW, w których 
74 Zebranie Działu Szkolnego, „Tygodnik Katolicki”, 3 VII 1954, s. 12.
75 Przyjazd Sióstr do Sydney, „Tygodnik Katolicki”, 11 IX 1954.
76 Pierwsze dzieci w Domu Dziecka, „Tygodnik Katolicki”, 4 XII 1954, s. 12–13.
77 Bilans Sekcji Oświatowej Związku Polskiego w NSW, „Tygodnik Katolicki”, 13 VI 1954.
78 Polska Macierz Szkolna, „Tygodnik Polski”, 29 VI 1955, s. 15.
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uczyło się ponad 400 dzieci. Wprowadzono okresowe konferencje, w których mieli 
brać udział także przedstawiciele komitetów rodzicielskich. Rozpoczęto wydawa-
nie „Poradnika Nauczycielskiego” pod redakcją Jerzego Goebla przy współpracy 
Stanisława Śronka79.

Siostry nazaretanki poinformowały, że od początku 1962 roku lekcje języka pol-
skiego w Marayong rozpoczęły się i nadal będą się odbywały w każdą sobotę od go-
dziny 9.00 do 11.45. Specjalny autobus, podobnie jak w roku poprzednim, miał 
przywozić i odwozić uczniów80.

W 1962 roku Szkoła Polska w Ashfield liczyła tylko 13 dzieci. Uczyły się w dwóch 
grupach. Funkcję kierowniczki placówki i nauczycielki pełniła Maria Krupska, a dru-
gim nauczycielem był Jerzy Goebel, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej81.

Sprawnie działający Komitet Rodzicielski szkoły w Ashfield zorganizował w lu-
tym 1962 roku doskonałą zabawę taneczną w tamtejszym Domu Polskim. Bawiono 
się długo i wesoło przy dźwiękach dobrej orkiestry. Cały dochód przeznaczono na po-
moc szkole82.

Pod koniec lat 60. placówka w Ashfield przeżywała renesans. Zapisanych zosta-
ło 35 dzieci. Nauczano języka na dwóch poziomach. Młodszą, bardzo liczną klasę 
uczyła Zofia Krupska, córka Marii. Starszą, 16-osobową grupę (sześciu chłopców 
i 10 dziewczynek) – doskonała nauczycielka pani Bielska. Przy tej placówce powstało 
również polskie gimnazjum. Założycielem oraz nauczycielem klas gimnazjalnych 
był Stanisław Śronek83.

Lata 70. przyniosły niewielki spadek liczebności dzieci w polskich placówkach 
oświatowych. W dalszym ciągu działały pod patronatem Polskiej Macierzy szko-
ły w Ashfield, Bankstown, Cabramatta i Marayong. Uczniowie uczestniczyli w do-
rocznych akademiach trzeciomajowych. Dla nauczycieli oraz komitetów rodziciel-
skich organizowano spotkania opłatkowe połączone z uroczystym zakończeniem 
roku szkolnego. Przy Szkole Polskiej w Ashfield coraz dynamiczniej rozwijało się 
polskie gimnazjum. Stanisław Śronek, w latach 70. prezes Polskiej Macierzy Szkol-
nej, który tę szkołę założył, oddał młodzież gimnazjalną w ręce nauczycielek z Pol-
ski – Magdaleny Rzóski (potem Krzysztoń), która uczyła języka polskiego, oraz 
Marianny Bigaj (później Łacek), która prowadziła naukę o Polsce84.

Pod koniec lat 70. w Sydney powstała państwowa szkoła sobotnia pod nazwą Sa-
turday School of Community Languages (SSCL). Do jednego z głównych ośrodków 

79 Nowina, Rada PMS, „Tygodnik Polski”, 11 VIII 1962, s. 17.
80 Marayong, „Tygodnik Polski”, 17 III 1962, s. 17.
81 Sydney, „Tygodnik Polski”, 25 VIII 1962, s. 12.
82 Ashfield – Komitet Rodzicielski, „Tygodnik Polski”, 24 III 1962, s. 12.
83 W. Domański, Polska Szkoła w Ashfield, „Tygodnik Polski”, 24 V 1969, s. 12.
84 Polska Macierz Szkolna w NPW, „Poradnik Nauczycielski. Czasopismo Komisji Oświatowej Polonii 

Australijskiej”, 2007, nr 1.
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tej instytucji oświatowej, mieszczącego się w Ashfield Boys’ High School, wprowa-
dzono język polski. Zapisywać się mogli uczniowie klas 7–12. Pojawiła się możli-
wość zdawania egzaminu maturalnego z polskiego. Pierwsi polscy maturzyści opu-
ścili szkołę w 1979 roku.

Fala emigracji solidarnościowej lat 80. wywarła bardzo duży wpływ na polskie 
szkolnictwo w NSW. Rozrosły się do niespotykanych rozmiarów polskie klasy w szko-
łach sobotnich. Oprócz dotychczas istniejących powstało kilka kolejnych. Należało 
szukać nowych rozwiązań lokalowych. Władze oświatowe zachęcały dyrekcje lo-
kalnych placówek do udostępniania sal lekcyjnych szkołom sobotnim.

Język polski wprowadzono aż do siedmiu ośrodków SSCL. Wzrosła liczba pol-
skich maturzystów. Renesans polskiego szkolnictwa trwał jeszcze przez całe lata 90. 
Niestety, od początku tego stulecia liczebność dzieci w niektórych polskich klasach 
zdecydowanie spada, co ma niekorzystny wpływ na szkoły średnie. Tam, gdzie do nie-
dawna zatrudnionych było kilku nauczycieli, teraz pracuje jeden albo dwoje. Nie-
które polskie klasy przestają istnieć.

Od kilku lat liczba maturzystów zdających język polski w Nowej Południowej 
Walii ustabilizowała się i oscyluje pomiędzy 20 a 30 osobami, które przygotowują 
się w czterech ośrodkach SSCL: Ashfield, Chatswood, Liverpool i Randwick85.

W chwili obecnej w omawianym stanie działa siedem podstawowych szkół so-
botnich. Trzy z nich należą do Macierzy Szkolnej: dwie – Polska Szkoła w Ma-
rayong i w Ashfield są raczej niewielkie (kilkunastu uczniów), zdecydowanie licz-
niejsza (około 50) jest Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Północnych w North Ryde. 
Najwięcej jednak dzieci uczęszcza do dwóch niezależnych placówek – Polskiej 
Szkoły w Liverpoolu oraz Polskiej Szkoły w Randwick. Do każdej z nich zapisanych jest 
ponad 60 uczniów. Pozostałe dwie szkoły podstawowe zlokalizowane są w dwóch 
miastach NSW – Newcastle na północy i Wollongong na południu86.

Newcastle oraz położone w pobliżu miasteczko Maitland do niedawna uważane 
były za jedne z głównych ośrodków polskości w Australii. Od sierpnia 1949 roku aż 
po późne lata 50. osiedliło się w Maitland około 120 polskich rodzin. W roku 1951 
założono tam polską szkołę sobotnią. Od samego początku uczęszczało do niej po-
nad 50 dzieci. Dzięki wstawiennictwu polskiego kapelana ks. Zygmunta Lewan-
dowskiego siostry dominikanki zgodziły się na udostępnienie polskim uczniom kilku 
sal lekcyjnych w lokalnej szkole katolickiej.

W Maitland wybudowano dwa Domy Polskie. Jeden z nich został otwarty w 1966 
roku, a drugi w roku 1978. W każdym z nich zlokalizowano klasy polskiej szkoły. 
Niestety, na zajęcia uczęszczało coraz mniej dzieci. W latach 70. było ich tylko 20. 

85 Serwis internetowy Bumerang Polski, dział Edukacja – red. Marianna Łacek.
86 Wywiady z dyrektorami poszczególnych szkół przeprowadzone przez Mariannę Łacek.
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Nawet lata 80. nie przyniosły znaczącej poprawy. Polskie życie społeczne miastecz-
ka powoli zanikało. Wymarli kombatanci, rozpadł się Związek Polski. Wykształco-
ne drugie pokolenie Polaków wyjeżdżało do większych miast. Nawet Domy Polskie 
zostały sprzedane87.

Polska Szkoła Sobotnia w Newcastle została założona przez członków Związku 
Polskiego w roku 1953. Mieściła się w dzielnicy Hamilton. Uczęszczało do niej 48 dzie-
ci. Zajęcia odbywały się w katolickiej szkole przy katedrze Sacred Heart. Trzy lata 
później, w roku 1956, otwarto drugą placówkę w dzielnicy Cardiff, ponieważ tam 
także osiedliło się wiele polskich rodzin.

W latach 60. polska szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego Domu Pol-
skiego. Niewielka, ale dobrze zorganizowana grupa dzieci szkolnych uświetniała rocz-
nicowe akademie i inne środowiskowe uroczystości. Lata 80. przyniosły znaczny 
wzrost liczby uczniów. Aby pomieścić wszystkie klasy, wynajęta została pobliska szkoła 
– Merewether High School. Lekcje odbywały się tam do końca 1989 roku88.

W roku 1990 w tej właśnie placówce utworzony został ośrodek państwowej szkoły 
języków – Saturday School of Community Languages, a w nim także polska klasa. 
Przez następne lata szkolnictwo polskie miało bardzo dogodne warunki egzysten-
cji. Szkoła podstawowa mieściła się w Domu Polskim, a średnia – w sąsiadującym 
budynku. Co roku niewielka grupka polskiej młodzieży przystępowała do egzami-
nu maturalnego z języka polskiego. Tak było aż do 2012 roku – kiedy do SSCL zgło-
siła się tylko jedna uczennica, klasę zlikwidowano. Obecnie Polska Szkoła w New-
castle powoli się odradza. Uczęszcza do niej 15–20 dzieci. Być może w przyszłości 
do SSCL w Merewether powróci klasa języka polskiego.

Na południe od Sydney znajduje się satelickie miasto Wollongong. Polacy, któ-
rzy osiedlili się w nim po II wojnie światowej stworzyli prężnie działający ośrodek 
z polskim kościołem, Polskim Klubem i polską szkołą. Placówka oświatowa podle-
gała Związkowi Polskiemu w Wollongong, zajęcia odbywały się w piątki po południu. 
W latach 90. grupa doskonale przygotowanych nauczycieli zorganizowała dla wszyst-
kich polskich szkół w NSW Konkurs Wiedzy o Polsce.

Wollongong było drugim po Ashfield ośrodkiem, w którym został wprowadzo- 
ny język polski do Saturday School of Community Languages. Niestety, na początku 
XXI wieku wszystko zaczęło się rozpadać. Dramatyczny spadek liczby dzieci w szkole 
podstawowej wpłynął na zlikwidowanie zajęć z języka polskiego w SSCL. To z ko-
lei odebrało motywację nawet tej najmniejszej grupce chętnych do uczenia się pol-
skiego. I tak koło się zamknęło.

87 M. Kałuski, The Poles in Maitland / Polacy w Maitland, Maitland, 1983.
88 F. Dudek, 50 lat Związku Polskiego w Newcastle, Newcastle, 2002.
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Podobnie jak w kilku innych rejonach, w ostatnich latach notujemy pewne oży-
wienie na polu polskiego szkolnictwa w Wollongong. Odrodzona polska szkoła po- 
woli się powiększa. Na lekcje w piątek wieczorem przychodzi 15–20 uczniów. Miej-
my nadzieję, że rozpoczęty trend potrwa i będziemy mogli myśleć o reaktywowa-
niu klas maturalnych w tym mieście89.

Na jednej z wyższych uczelni w Sydney – na Uniwersytecie Macquarie – od po-
nad 20 lat działa szkoła języka polskiego. Historia polskich studiów uniwersytec-
kich sięga w stolicy Nowej Południowej Walii połowy lat 70. Na University of New 
South Wales istniały wówczas sporadyczne kursy języka polskiego, które prowa-
dził Bronisław Łacek, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Orga-
nizowane w ramach tzw. Outreach Program intensywne kursy przeznaczone były 
w większości dla australijskich dyplomatów, którzy obejmowali placówki w Polsce 
oraz w innych krajach słowiańskich. Korzystali z tych szkoleń także przyszli dyplo-
maci krajów azjatyckich, na przykład Malezji.

Z początkiem lat 80. rząd federalny Australii przeznaczył 150 000 dolarów, aby 
utworzyć Katedrę Języka Polskiego na którymś z trzech uniwersytetów. Konkurs 
wygrał Uniwersytet Macquarie i tam w roku 1982 przy Wydziale Slawistyki powsta-
ła polska katedra. Kierownikiem został niezwykle serdecznie nastawiony do Pola-
ków John Besemeres90. Ponieważ od społeczeństwa polskiego wymagano wsparcia 
moralnego i finansowego tej idei, zaraz zawiązała się Fundacja Studiów Polskich 
przy Uniwersytecie Macquarie. Organizowano zbiórki pieniężne, imprezy, w któ-
rych czasie zbierano pieniądze, oraz szeroko pojętą akcję wspierania polskich stu-
diów91. Po trzech latach Katedrę Języka Polskiego przejął Edmund Ronowicz92. 
W tym czasie język polski przeżywał prawdziwy rozkwit. Utworzono studia zaocz-
ne, nawiązany został kontakt z polskimi uczelniami, posypały się donacje społecz-
ne w postaci zapisów testamentowych oraz fundowanych stypendiów. Powstały 
polskie studia podyplomowe93.

Obecnie Katedra Języka Polskiego jest częścią europeistyki na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Macquarie94. Zajęcia prowadzi mgr Andrzej Sie-
dlecki. Oferowane są trzy poziomy nauczania – podstawowy, średni i zaawanso-

89 Bożena Bagley, Przyszłość Polskiej Szkoły w Wollongong, korespondencja.
90 R. Strzelecki, Katedra Slawistyki, „Wiadomości Polskie”, 21 XI 1981, s. 7.
91 Komunikat Zarządu Fundacji Studiów Polskich, „Wiadomości Polskie”, 23 VI 1984, s. 15.
92 E. Skurjat, Pożegnanie dr. J. Besemersa, „Wiadomości Polskie”, 18 I 1986, s. 14.
93 M. Wajs, Pierwsi absolwenci Studium Języka Polskiego na Uniwersytecie Macquarie, „Wiadomości 

Polskie”, 8 II 1986, s. 14.
94 E. Ronowicz, Nauczanie języka polskiego w warunkach australijskich, „Wiadomości Polskie”, 2 VII 

1986, s. 10.
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wany, a także prowadzone są studia z literatury (proza, poezja, dramat) i z filmu 
w języku angielskim. Na podstawie umowy z pozostałymi uczelniami, język pol-
ski może być wliczony do ogólnej punktacji przedmiotów uniwersyteckich. Istnieje 
także możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów językowych.

Na Uniwersytecie w Sydney od kilku lat prowadzone są zajęcia z języka pol-
skiego dla studentów i dorosłych. Zorganizowanie takich kursów zaproponowano 
Polskiej Szkole Sobotniej w Randwick, która równolegle z uczeniem dzieci może 
pochwalić się w środowisku doskonałymi rezultatami prowadzenia klasy dla do-
rosłych. Nie są to zajęcia fakultatywne, ale uczenie języka zainteresowane osoby.

2 .8 . Podsumowanie

W całej Australii każdego roku do matury z języka polskiego przystępuje oko-
ło 100 osób. To mniej niż 10% maturzystów polskiego pochodzenia. Jedną 

z przyczyn takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia spadek liczebności uczniów w szko-
łach podstawowych. Egzamin maturalny nie jest trudny, a wynik z języka polskiego, 
tak samo jak z każdego innego przedmiotu, może stanowić aż 20% oceny uprawnia-
jącej do rekrutacji na studia.

Chociaż szkolnictwo języków etnicznych jest dobrze rozwinięte i właściwie po-
krywa całą Australię, nie wszystkie dzieci mogą z tego dobrodziejstwa korzystać. 
Duże odległości oraz znacznie ograniczony w czasie weekendów transport publicz-
ny stanowią dla pewnej grupy młodzieży przeszkodę nie do pokonania. Poza tym 
Australia to kraj sportu. W weekendy odbywa się większość treningów i rozgrywek 
sportowych, w których obecność uczniów z wielu szkół prywatnych jest obowiąz-
kowa. Takiego obowiązku nie ma już w klasach 11 i 12, jednak dla większości to już 
za późno na rozpoczęcie formalnej nauki języka.

To tylko częściowo może tłumaczyć puste miejsca w polskich klasach. Liczba 
uczniów spada również i w tych stanach, w których lekcje języka polskiego odby-
wają się popołudniami w inne dni tygodnia. Na pewno nie bez winy są tutaj niejed-
nokrotnie zbyt skostniałe struktury organizacyjne, brak otwarcia na nowoczesność. 
Organizatorzy polskich placówek pozalekcyjnych zapominają, że mają do czynienia 
z tymi samymi dziećmi, które uczą się w doskonale zorganizowanych australijskich 
szkołach.

Utraciły na znaczeniu także organizacje oświatowe. W większości stanów Pol-
ska Macierz Szkolna istnieje jedynie z nazwy. Szkoły, które nie są zrzeszone w Ma-
cierzy, niejednokrotnie o wiele lepiej prosperują niż te Macierzowe. Po niezwykle 
prężnie przez kilkadziesiąt lat działającej Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej 
także pozostała jedynie nazwa. Porównując sprawozdania z poprzednich dziesię-
cioleci ze współczesnymi, trudno uwierzyć, że to ta sama organizacja, pod której 
egidą tyle dobrego w polonijnym szkolnictwie się działo.
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Lukę do pewnego stopnia starają się wypełnić nowo powstałe organizacje. Jed-
ną z nich jest działające od początku tego stulecia Zrzeszenie Polskich Nauczycieli 
– The Polish Teachers’ Association, które skupia zarówno lektorów języka polskie-
go na wszystkich szczeblach, jak i od kilku lat nauczycieli australijskich polskiego 
pochodzenia. Poprzez nich prowadzona jest w australijskich szkołach akcja infor-
macyjna na temat polskiego szkolnictwa.

Zrzeszenie Nauczycieli organizuje ogólnoaustralijskie konkursy dla dzieci i mło-
dzieży polskiego pochodzenia (niekoniecznie uczęszczających do polskich szkół), 
na przykład:
 ■ Uczę się Języka Polskiego;
 ■ Moja Polska Klasa;
 ■ Mój Ulubiony Bohater z Polskiej Książki lub Filmu;
 ■ Byłem Polskim Żołnierzem (wywiady z uczestnikami II wojny światowej);
 ■ Jan Paweł II – Największy Polak Naszych Czasów – Ja Też Jestem Polakiem;
 ■ Ks. Jerzy Popiełuszko – Wielki Kapłan i Wielki Człowiek;
 ■ Mój Chopin, bo Ja Także Pochodzę z Narodu Polskiego;
 ■ Tradycje Polskie z Dala od Kraju.

Dla nauczycieli organizowane są regularne sesje, w których czasie uczestnicy 
mogą podzielić się swoimi pomysłami, zasięgnąć rady bardziej doświadczonych ko-
legów, a także wspólnie rozpracować niektóre problemy. Raz do roku, z okazji Dnia 
Nauczyciela aranżowane jest spotkanie wszystkich nauczycieli związanych z Polską.

W Sydney i w Melbourne organizowane są całodzienne sesje powtórkowe dla ma-
turzystów, a także doroczne uroczystości związane z zakończeniem matur.

W październiku 2014 roku odbyła się trzydniowa Regionalna Konferencja „Uczy-
my języka polskiego w XXI wieku”, która zgromadziła kilkudziesięciu nauczycieli 
ze wszystkich ośrodków Australii, a także z Nowej Zelandii. Gościem honorowym 
Konferencji był prof. Jan Mazur z UMCS w Lublinie. Organizatorzy Konferencji 
– Zrzeszenie Polskich Nauczycieli – działali we współpracy z Konsulatem General-
nym RP w Sydney.

Kolejną, zakrojoną na szeroką skalę akcją Zrzeszenia, także wspólnie z Konsula-
tem Generalnym RP w Sydney, było przeprowadzenie w różnych polskich ośrodkach 
paneli dyskusyjnych dla rodziców i nauczycieli na temat dwujęzyczności. „Dwa ję-
zyki – dwie kultury” to tytuł siedmiu seminariów, które odbyły się we wrześniu 
2015 roku w Brisbane, Melbourne, Perth i Sydney. Doskonałe prelekcje, które przy-
gotował oraz przedstawił dr hab. Robert Dębski z UJ, stanowiły podstawę niezwy-
kle kształcących i owocnych dyskusji.

Wszystko w tym celu, aby każde polskie dziecko skorzystało z możliwości ucze-
nia się języka swojego narodu. Niestety – jak wspomniano – obecnie do polskich 
szkół uczęszcza nie więcej niż 10% dziewcząt i chłopców polskiego pochodzenia.
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Zasady funkcjonowania szkół nauczania języka polskiego nie są jednolite w ca-
łej Australii. Zarysowują się także pewne różnice w obrębie tych samych stanów. 
W Australii Zachodniej (Perth), w Queensland (Brisbane) i na Tasmanii (Hobart), 
a także w Terytorium Stołecznym (Canberra) i Terytorium Północnym (Darwin) 
szkoły języków etnicznych (w tym języka polskiego) organizowane są przez po-
szczególne społeczności. Państwo wspomaga te placówki finansowo, przyznając rocz-
ną dotację na każde uczące się dziecko. Wysokość wsparcia zależy więc od liczby 
uczniów uczęszczających do danej szkoły.

W o wiele korzystniejszej sytuacji znajdują się trzy największe ludnościowo sta-
ny Australii – Południowa Australia (Adelajda), Wiktoria (Melbourne) oraz Nowa 
Południowa Walia (Sydney). Pod koniec lat 70. wprowadzono w tych stanach szko-
ły języków całkowicie finansowane przez państwo. Do klas językowych, które pro-
wadzone są poza codziennymi lekcjami, tzn. w soboty lub popołudniami w inne 
dni tygodnia, mogą się zapisać uczniowie wszystkich szkół – publicznych, katolic-
kich i prywatnych. Liczba klas danego języka zależy wyłącznie od liczebności chętnych.

Zupełnie niezrozumiały jest fakt, dlaczego społeczność polska nie popiera tego 
typu finansowanej przez państwo edukacji. Jeśli rząd australijski bierze na siebie od-
powiedzialność kształcenia językowego, wówczas zgromadzone fundusze, sale do-
mów polskich, energia i czas organizatorów mogłyby być wykorzystane do wzboga-
cenia polskich aspektów kulturowych. Można byłoby zorganizować zespoły teatralne 
i recytatorskie, kółka żywego słowa, chóry dziecięce, zespoły muzyczne, kółka ma-
larskie, fotograficzne, ożywić polskie gromady zuchowe i drużyny harcerskie – moż-
liwości jest bez liku. A już zupełnie niezrozumiały jest fakt ubiegania się o pomoc 
finansową z Polski, podczas kiedy wręcz odrzuca się wparcie oferowane przez rząd 
krajowy. To australijskie dzieci polskiego pochodzenia – pozwólmy Australii zadbać 
o ich wykształcenie językowe. Jeśli my z tego zrezygnujemy, polskie klasy znikną, 
a fundusze z naszych podatków przeznaczone zostaną dla innych, rozsądniejszych 
grup etnicznych, które skorzystają z okazji promowania własnych języków95.

3. SZkOlnictWO pOlSkie W nOWej Zelandii

Spis powszechny z roku 1921 wykazywał w Nowej Zelandii 60 osób polskiego 
pochodzenia (w tym jedynie sześć kobiet). Sytuacja niewiele się zmieniła aż 

do 1 listopada 1944 roku, kiedy to do tego kraju przybyła grupa około 700 osieroco-
nych polskich dzieci w wieku kilku–kilkunastu lat. Wśród ich opiekunów znajdo-

95 Por. M. Łacek, Język polski w Australii, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym 
świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2007, s. 151–159.
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wali się nauczyciele, lekarze, katecheci oraz pracownicy administracji. Osiedlono ich 
w doskonale wyposażonym obozie w Pahiatua96.

Niemalże zaraz po przybyciu zorganizowano polską szkołę na poziomie podsta-
wowym i średnim. Była to właściwie kontynuacja nauczania, jakie rozpoczęto już 
podczas trwającej kilka lat wędrówki tych dzieci z Syberii poprzez Bliski Wschód 
i Indie do Nowej Zelandii. Zapewniono im naukę języka angielskiego, którą prowa-
dzili doskonale przygotowani lokalni nauczyciele. W miarę dorastania dziewczęta 
i chłopcy uzyskiwali wsparcie rządu Nowej Zelandii. Niektóre dzieci, odnalezione 
przez ocalałych z wojny członków rodzin, miały zapewniony bezpłatny powrót do Pol-
ski. Te, które pozostały, otrzymały pomoc w zdobyciu zawodu i pracy albo w dal-
szym kształceniu się. Obóz w Pahiatua działał przez osiem lat – został zamknięty 
w roku 195297.

Już niecały rok później, bo w roku 1953, została otwarta Polska Szkoła Sobotnia 
w Wellington. Wśród kilkunastu uczniów, którzy tworzyli klasę, były w zdecydo-
wanej większości dzieci urodzone już tutaj. Placówka została zorganizowana jako 
podgrupa Polskiego Stowarzyszenia w Nowej Zelandii98.

Szkoła w Wellington działa nieprzerwanie do dziś. Liczbę grup oraz lokalizację 
klas lekcyjnych dopasowuje się w każdym roku szkolnym do potrzeb polskiej spo-
łeczności. Placówka utrzymuje się z opłat rodziców oraz dzięki pomocy różnych 
niepublicznych instytucji. Rząd Nowej Zelandii nie udziela wsparcia finansowego 
nauczania języków grup etnicznych za wyjątkiem maoryskiego oraz języków nie-
których wysp Pacyfiku.

Obecnie lekcje Szkoły Sobotniej odbywają się w dwóch grupach w Wellington, 
korzystając z pomieszczeń Domu Polskiego. Pracuje tam trzech nauczycieli. Jed-
na grupa uczy się także w pobliskim Lower Hutt. Lektorami są rodzice uczniów 
uczęszczających do tej placówki.

W 1998 roku została utworzona polska grupa przedszkolna na wzór maoryskiego 
siedliska językowego. Dorośli i dzieci uczą się języka poprzez współudział w zaję-
ciach edukacyjnych. Słownictwo jest wprowadzane poprzez piosenki, zajęcia, opo-
wieści i zabawy. To doskonała forma integracji nowo przybyłych Polaków z tymi, 
którzy reprezentują już drugie, a nawet trzecie pokolenie Nowozelandczyków pol-
skiego pochodzenia. Przedszkole zostało zarejestrowane w 1998 roku w Minister-
stwie Edukacji jako świetlica/klub przedszkolny i z tego tytułu otrzymuje dofinan-
sowanie rządowe99.

96 L. Paszkowski, Polacy w Nowej Zelandii, „Tygodnik Katolicki”, 12 VI 1954, s. 15.
97 J. Aleksandrowicz, Garść wrażeń z Nowej Zelandii, „Tygodnik Katolicki”, 16 VII 1955, 23 VII 1955.
98 S. Mantorys, Pahiatua Children, Embassy of Poland in NZ, „News”, 1 VI 2014.
99 Fiona McKinney, Principal, Wellington Polish School, korespondencja.
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W Christchurch działa także Polska Szkoła Sobotnia. Po okresie świetności, przy-
padającym na lata 80., funkcjonuje jedynie w ostatnią sobotę każdego miesiąca. 
Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Na podkreślenie zasługuje także doskona-
le wyposażona polska biblioteka, w której znajduje się ponad 200 tytułów polskiej 
literatury.

Stowarzyszenie Polskie w Auckland jest właścicielem Domu Polskiego, w któ-
rym przez wiele lat funkcjonowała doskonale prosperująca Polska Szkoła Sobotnia. 
Niestety, w ciągu ostatnich kilkunastu lat wszystko zaczęło podupadać ze wzglę-
du na niewielkie zainteresowanie polskiej społeczności. Obecnie życie polonijne 
w tym mieście zaczyna się na powrót odradzać. Stworzona została polska grupa 
przedszkolna z nadzieją, że najstarsi wychowankowie będą wkrótce gotowi, aby 
przejść do szkoły i kontynuować naukę języka.

Starsze dzieci oraz młodzież gromadzą się w Domu Polskim na nieformalnych 
spotkaniach dyskusyjnych. W ich czasie poruszane są różne tematy związane z hi-
storią Polski oraz wpływem wydarzeń z przeszłości na współczesność. Pomysł wy-
szedł od młodzieży, zaintrygowanej jednym z przemówień podczas akademii rocz-
nicowej. Młodzieżowy Klub Dyskusyjny prowadzi Roman Drecki100.

3 .1 . Polska Szkoła w Wellington

Polska Szkoła w Wellington jest podgrupą Polskiego Stowarzyszenia w Nowej Ze-
landii. To organizacja społeczna oparta na wolontariacie, funkcjonująca dzięki 

wsparciu różnych niepublicznych instytucji oraz wysiłkom nowozelandzkiej Polonii. 
Działa nieprzerwanie od 1953 roku jako szkoła sobotnia, odpowiadając na zapotrze-
bowanie na edukację w języku ojczystym dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego 
z rejonu Wellington. Liczba grup oraz lokalizacja zajęć dopasowana jest do potrzeb 
w danym roku szkolnym. Rząd Nowej Zelandii nie przewiduje pomocy materialnej 
czy finansowania nauki języków mniejszościowych dla dzieci w wieku szkolnym.

Jak wspomniano, nacisk na naukę języków jest skierowany na nauczanie maory-
skiego, urzędowego języka nowozelandzkiego oraz w pewnym zakresie niektórych 
języków wysp Pacyfiku. Ograniczony wybór nauczania języków obcych dostępny 
jest na poziomie szkoły średniej. Nie ma wśród nich polskiego.

W utworzonej w 1994 roku grupie przedszkolnej oraz w polskiej szkole uczą się 
dzieci zarówno ze zasymilowanych rodzin polskiego pochodzenia (na przykład wnu-
ki i prawnuki pierwszych uczniów – uchodźców z 1940 roku), jak i nowo przyby-
łych imigrantów. Zakres znajomości polskiego jest bardzo zróżnicowany: od biegle 
mówiących do uczących się języka jako drugiego.

100 Roman Drecki, Słów kilka o spotkaniach historycznych w Auckland, korespondencja.
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Obecnie lekcje odbywają się w jednej grupie w Lower Hutt i w dwóch w Wel-
lington. Oddział wellingtoński, z siedzibą w Domu Polskim, został otwarty na nowo 
po kilku latach przerwy, a dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy oprócz działania 
w komitecie pełnią też funkcję nauczycieli, placówka działa coraz prężniej. Szko- 
ła ma obecnie jednego nauczyciela w Lower Hutt, trzech w Wellington, dyrektora 
i niewielki Komitet Rodzicielski. Dzięki pomocy polskiej ambasady i organizacji 
polonijnych oraz przeprowadzonym akcjom charytatywnym udało się doposażyć 
instytucję w nowoczesne i aktualne materiały do nauczania języka polskiego i wie-
dzy o Polsce, a nawet tablety.

Największym wyzwaniem, z jakim boryka się szkoła, pozostaje pozyskanie do-
świadczonej kadry nauczycielskiej. Duże zróżnicowanie wiekowe oraz różny po-
ziom znajomości języka przez uczniów przy stosunkowo małej ich liczebności spra-
wia, że trudno jest dostosować zajęcia do potrzeb edukacyjnych poszczególnych 
dzieci.

Należy zwrócić także uwagę na bardzo ograniczony dostęp do żywego języka, 
jaki możliwy jest na przykład w przypadku emigrantów mieszkających w krajach 
europejskich. Ze względu na położenie geograficzne (odwrócone pory roku, odległość) 
dzieci polskie w Nowej Zelandii wyjeżdżają do Polski oraz są odwiedzane przez ro-
dzinę czy znajomych znacznie rzadziej niż ich rówieśnicy przebywający w innych 
krajach. Również stosunkowo nieduża liczba tutejszej Polonii powoduje, że pro-
ces asymilacji językowej i tożsamościowej ze społeczeństwem nowozelandzkim jest 
znacznie głębszy i szybszy.
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Marianna Łacek

pOliSH educatiOn 
in auStralia and neW Zealand

Summary

Polish education in Australia and New Zealand only dates back to after the Second World 
War, when many thousands of Poles settled there, looking to start a new life. The first 

schools were established in refugee camps, later moving into Clubs, Polish Houses and local 
schools as communities developed. During this time it remained as extra-curricular teaching.

In the 1970s, as a result of multicultural policies, language education gained financial 
support from the Government. In addition to independent schools run by the community, 
Polish began to be offered by state schools with matriculation exams on a par with other 
subjects. However, this was not implemented everywhere equally, as each state has its own 
education system.

Keywords: Polish education, schools, teachers, Australia, New Zealand
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Uniwersytet jagielloński w Krakowie

O tranSMiSji pOlSkOści W auStralii

Zachowanie polskości poza Polską nie jest zadaniem łatwym dla pierwszej gene-
racji emigrantów, a tym bardziej dla drugiej, którą nazywa się pokoleniem po-

lonijnym lub zerowym (rozgraniczenie to ma szczególnie istotne znaczenie wtedy, 
gdy rozważa się kwestie lingwistyczne, kulturowe oraz tożsamościowe). W pierwszym 
przypadku chodzi o dzieci, które przyszły na świat w kraju osiedlenia, w drugim 
– urodzone w Polsce. Mogą one pamiętać pozostawioną ojczyznę1, rodzinę i środo-
wisko rówieśnicze, więc trudniej adaptują się w nowym otoczeniu, jednakże łatwiej 
im zachować język, w którym były zanurzone2.

Przez „dzieci” rozumie się osoby w wieku do 18 lat. Erik H. Erikson wyróżnił pięć 
faz rozwojowych:
1. stadium niemowlęce (od urodzenia do ósmego miesiąca);
2. stadium wczesnego dzieciństwa (od ósmego miesiąca do 3 lat);
3. wiek zabawy (od 3 do 6 lat);
4. wiek szkolny (od 6 do 12 lat);
5. adolescencja (od 12 do 18 lat)3.

1 W przypadku młodszych dzieci zwykle chodzi o prywatną ojczyznę, czyli przywiązanie do danego 
obszaru i środowiska. Innymi słowy – ich ojczyzna to miejsce zamieszkania w Polsce.

2 Przyjmuje się, że już w trzeciej fazie rozwoju dziecko ma opanowane podstawy języka. Od ok. trze-
ciego roku życia rozpoczyna się też jego uczenie się, a nie tylko przyswajanie.

3 E. H. Erikson, Dopełniony cykl życia, przeł. A. Gomola, Poznań, 2002, s. 67–68.
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Tzw. złotym okresem – najlepszym do emigracji – są lata ok. od ósmego do 12. roku 
życia, gdyż po pierwsze, stopień opanowania polszczyzny rokuje pozytywnie odno-
śnie jej transmisji, a po drugie, to czas, kiedy jeszcze można dogonić rówieśników, 
jeśli chodzi o rozwój sprawności językowych, tj. działań produktywnych, recep-
tywnych, interakcyjnych i mediacyjnych, oraz zdobyć kompetencję lingwistyczną 
(szczególnie istotna jest wymowa) na poziomie rodzimych użytkowników języka. 
Potwierdzają to rezultaty badań przeprowadzonych przez Jerzego J. Smolicza na grupie 
uczniów z pokolenia zerowego i polonijnego ze szkół średnich w Adelajdzie. Wy-
nika z nich, że najlepsze wyniki w nauce uzyskały dziewczęta, a w drugiej kolejno-
ści chłopcy z pokolenia zerowego. Następnie uplasowały się dziewczęta urodzone 
w Australii, a na końcu chłopcy tam urodzeni. Wszyscy i tak osiągnęli lepsze re-
zultaty w porównaniu z ogółem uczniów australijskich. Podobnie wyglądały efekty 
nauki języka angielskiego4. Poza tym 82% uczniów pokolenia zerowego zadeklaro-
wało, że w domu rozmawia po polsku, pozostałe 18%, że posługuje się obydwo-
ma językami (do rodziców zwracają się po polsku, do rodzeństwa po angielsku). 
Urodzeni w Australii ujawnili, że w ich komunikacji domowej dominuje angielski. 
Możliwość nauki języka polskiego w ostatnich klasach liceum najpełniej wykorzy-
stywali chłopcy urodzeni w Polsce (64%), potem dziewczęta urodzone w Polsce 
(43%), a dalej chłopcy urodzeni w Australii (26%). Żadna z dziewcząt z pokolenia 
polonijnego nie wybrała polskiego jako przedmiotu szkolnego.

Dla dzieci i młodzieży w Australii język angielski (docelowy) staje się ich ję-
zykiem funkcjonalnie pierwszym, a polski (wyjściowy) – ojczystym jako drugim/
odziedziczonym (heritage language)5. Obydwa kody mają odmienne funkcje – an-
gielszczyzna w Australii to język edukacji, pracy, kariery zawodowej, oficjalnej ko-
munikacji, środków masowego przekazu, polityki, zaś polski jest językiem domu 
rodzinnego oraz społeczności etnicznej.

Główne czynniki, które mają wpływ na transmisję polskości na obczyźnie to: 
dom (rodzice), środowisko polonijne oraz polskie szkoły. Zdecydowanie najważniej-
szą rolę pełnią rodzice i inne, mieszkające wspólnie osoby (dziadkowie, rodzeństwo, 
krewni), ponieważ to w grupie pierwotnej ukazuje się dzieciom bogactwo dziedzictwa 
narodowego, przekazuje język i kulturę przodków oraz wiedzę o świecie i normach 
nim rządzących. W początkowej fazie życia to dla pokolenia polonijnego jedyny zna-
ny i wyobrażalny świat. Młodzi ludzie przejmują postawy i wzorce zachowań na za-
sadzie naśladowania starszych. Tak dokonuje się socjalizacja pierwotna6.
4 J. J. Smolicz, Współkultury Australii, Warszawa, 1999, s. 302.
5 Szerzej zob. np. E. Lipińska, A. Seretny, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się 

języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Kraków, 2012.
6 E. Lipińska, Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na anty-

podach, Kraków, 2013, s. 112.
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Nie bez znaczenia są tu także: wielkość rodziny, jej status społeczno-ekono-
miczny czy poziom wykształcenia dorosłych, tzn. im rodzina mniejsza, lepiej sy-
tuowana, a rodzice bardziej wykształceni, tym korzystniej dla rozwoju – w tym ję-
zykowego – dzieci oraz czas im poświęcany (im mniej, tym gorzej). Nie oznacza 
to jednak, że jeśli mama i/lub tato mają niski poziom wykształcenia, a rodzina jest 
liczna i niezamożna, nie da się wychować potomstwa w duchu polskości. Kluczo-
wym czynnikiem są bowiem chwile spędzane razem w „polskiej” atmosferze (komu-
nikacja musi toczyć się w języku ojczystym, pożądany jest podkład „audio”: polskie 
stacje radiowe i telewizyjne, polska muzyka; warto zachować elementy dekoracyj-
ne z życia w Kraju, wprowadzić akcenty polskości – także smakowe i zapachowe).

Trzeba po prostu z dzieckiem być, rozumieć jego potrzeby i rozterki, wyjaśniać, 
odpowiadać na pytania i samemu je zdawać, słuchać itp. Najlepszą okazją do tego 
są wspólne posiłki, pikniki, spotkania rodzinne. Ważne jest, aby komunikacja nie 
dotyczyła jedynie podstawowych spraw i nie kończyła się na nakazach („siedź pro-
sto”), zakazach, („nie mlaskaj”), pouczeniach („jeśli będziesz jeść tyle cukierków, 
to ci się zęby zepsują”) czy informacjach („jutro na obiad będą pierogi”). Tematy 
rozmów powinny obejmować również zagadnienia kulturalne, społeczne, politycz-
ne (w przypadku młodzieży), a więc wykraczać poza ramy codzienności domowej, 
czyli dotyczyć na przykład: książek, prasy, programów telewizyjnych, gier kompu-
terowych i wspólnych zainteresowań. Wpływa to dodatnio na postępy językowe 
oraz na ogólny rozwój intelektualny młodych ludzi.

Rodzice mogą i powinni przyczyniać się do transmisji polskości głównie przez 
komunikowanie się po polsku. Zdaniem Jerzego J. Smolicza, młodzież etniczna sła-
bo czyta i pisze w języku rodzimym, dlatego samo mówienie po polsku jest niewy-
starczające7. Rodzice muszą więc poprawiać popełniane przez dzieci błędy, czytać 
polskie książki, wspólnie oglądać filmy, umożliwiać kontakty z polską rodziną, z pol-
skimi rówieśnikami.

Według tego badacza, dla polskiej grupy etnicznej nośnikiem kultury i głów-
nym narzędziem obrony przed naturalizacją jest język, który stanowi tzw. wartość 
rdzenną (core value), symbolizującą przynależność jednostki do tej, a nie innej kul-
tury8. Rodzice muszą więc potwierdzać swoją postawą, że polszczyzna ma dla nich 
wysoką rangę, i nalegać, aby po angielsku porozumiewać się w środowisku anglo- 
języcznym, a w polskim – po polsku. Nie powinni pozwalać na to, aby syn/córka 

7 J. J. Smolicz, Wielokulturowość w australijskim kościele katolickim, w: Szkolnictwo parafialne w upo-
wszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji naukowej 
w Poznaniu 14–17 lipca 1988 roku, red. J. Kozłowski, Poznań, 1991, s. 31–53.

8 Tenże, Współkultury Australii, Warszawa, 1999. Nie oznacza to odseparowania się od miejscowej 
społeczności, izolacji, która polega na nadmiernym przywiązaniu do wartości etnicznych, zob. E. Li-
pińska, Polskość w Australii…
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na zadane po polsku pytanie odpowiadał/a po angielsku, ale jeśli takie sytuacje mają 
miejsce, warto włożyć wysiłek w konsekwentne próby forsowania swoich racji, 
a na pewno nie rezygnować z używania w domu języka ojczystego9. Można starać 
się zachęcać do tego dzieci za pomocą strategii:
 ■ osoby (kto używa polskiego: matka, ojciec, dziadkowie);
 ■ miejsca (gdzie się używa polskiego: w kuchni, jadalni, salonie);
 ■ czasu (kiedy się używa polskiego: w czasie posiłków, w niedziele).

Nie jest dobrze, gdy dorośli w ogóle nie znają języka docelowego, ale właśnie to 
sprawia, że polszczyzna zostaje zachowana. Nie ma bowiem innego środka poro-
zumiewania się i wszyscy są zmuszeni do używania tego, który zna cała rodzina.

Niestety, rodzice nierzadko przechodzą na angielski, operując zazwyczaj jego ułom-
ną formą, gdyż sądzą, że dla obydwu pokoleń to szybsza droga jego opanowania. To 
poważny błąd, bo utrudniona jest pełna komunikacja – nowy język może bowiem 
nie wystarczać do wyrażania uczuć, niepokojów, życzeń, ekscytacji itd. W szczegól-
nie trudnej sytuacji znajdują się nastolatkowie, którymi rządzą emocje wskutek burzy 
hormonalnej – trudno im o tym rozmawiać, bo może im brakować nie tylko odpo-
wiednich słów, ale wręcz wspólnej płaszczyzny porozumienia z rodzicami. W dodat-
ku gdy młodzi imigranci dobrze opanują nowy język, zorientują się, że w ustach mat-
ki i/lub ojca brzmi on niepoprawnie. Prowadzi to do osłabienia autorytetu dorosłych, 
a przede wszystkim grozi utratą kontaktu emocjonalnego, gdyż dzieci nie mogą 
na każdy temat swobodnie się z rodzicami porozumieć. Tego nie da się naprawić.

Dotyczy to również sytuacji, kiedy dorośli znają angielski na wysokim poziomie 
i chcą się nim porozumiewać zawsze i wszędzie. Należy tu podkreślić, że „australijski” 
znacznie różni się do angielskiego brytyjskiego oraz amerykańskiego, więc wielu Po-
laków doznaje szoku w zderzeniu z lokalną odmianą języka – jest pełen uproszczeń 
i wulgaryzmów, gdyż jego podstawą był slang więźniów i pionierów, a wiele wyrazów 
zostało zapożyczonych z języków aborygeńskich i od przybyłych do Australii imigran-
tów10. Ponadto wątpliwe jest, aby rodzice znali język potoczny, a szczególnie socjolekt 
młodzieżowy czy idiolekty środowiskowe na tyle, aby w pełni móc porozumiewać się 
z własnymi dziećmi na poziomie odpowiadającym ich wykształceniu, wiekowi i klasie 
społecznej. Przechodząc na angielski, opiekunowie odcinają także swe potomstwo 
od kontaktów z rodziną i/lub polskimi rówieśnikami, którzy tego języka nie znają.

Zmiana kanału komunikacji zmienia także role społeczne – dzieci stają się (jak-
by) dorosłymi i traktują swoich rodziców pobłażliwie lub wręcz tracą do nich sza-
cunek. Mowa o sytuacjach, w których muszą pełnić ich rolę, stając się tłumaczami 
w banku, u lekarza, w urzędzie. Wówczas młodzi są obarczani sprawami, którymi 

9 Szerzej zob. E. Lipińska, Polskość w Australii…
10 Tamże, s. 69.
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nie powinni się zajmować. Niby chodzi tylko o tłumaczenie, ale dziecko zdaje sobie 
sprawę, że jeśli popełni jakiś błąd, bank może odmówić udzielenia pożyczki, lekarz 
wyda niewłaściwą receptę czy w urzędzie uzyska się złe zaświadczenie. To dla mło-
dego człowieka duża odpowiedzialność, wykraczająca poza sprawy lingwistyczne.

Nie należy również mieszać języków. Tworzy się wtedy socjolekt polonijny 
(„polstralijski”), który staje się kodem zrozumiałym tylko w lokalnym środowisku 
etnicznym. Powstaje złudne wrażenie i mniemanie, że dana jednostka „zna” polski. 
Przyjeżdżające w tym poczuciu do Polski osoby dziwią się, że tubylcy uśmiechają 
się, słysząc ich wymowę, sposób konstruowania zdań i/lub proszą o powtórzenie, 
okazując niezrozumienie. Wówczas mogą mieć w pełni uzasadnione pretensje do ro-
dziców lub dziadków, że nie nabyły polskiego w najłatwiejszy sposób – w domu. 
Odczuwają to zwłaszcza wtedy, kiedy uczą się go prawie od nowa, na przykład na kur-
sach językowych i muszą pokonać trudności, często większe od tych, z którymi bo-
rykają się cudzoziemcy (mimo iż dla nich to język całkowicie obcy).

Wielu rodziców nie tylko godzi się na to, aby dzieci mówiły w domu po angiel-
sku, ale toleruje mowę dziecinną (sepleniącą) u dużych już synów/córek. Tego robić 
absolutnie nie wolno. Należy korygować wymowę, eliminować używanie błędnych 
konstrukcji, wtrącanie angielskich słówek czy „australizowanie” polszczyzny11. Trzeba 
prosić o powtórzenie nieprawidłowych wypowiedzi, podsuwając poprawne formy, 
polskie ekwiwalenty angielskich określeń, stosując „język opiekunek”, czyli mowę 
uproszczoną, którą cechuje duża liczba powtórzeń i specyficzna intonacja, a także 
elicytować imitowanie (błyskawiczne, dokładne kopiowanie) przekazów. Na przy- 
kład12 jeśli chłopiec opowiada wrażenia ze szkoły i pada zdanie: Rzuciłem się do gola, 
rodzic powinien zareagować mniej więcej tak: Do bramki? Tym razem byłeś bram-
karzem? A kto strzelił gola?, czy jeśli wyraża współczucie: Przepraszam, że jesteś chora, 
replikować: Przykro ci? Mnie też zawsze jest przykro, kiedy ty się źle czujesz. Przyzwy-
czajone do takich działań dzieci, starając się o to, aby ich komunikaty były popraw-
ne i prawidłowo odbierane, zadają pytania, gdy miewają wątpliwości, przykładowo 
To była droga… dead-end… Tak się mówi po polsku? Dzięki temu wyczulają się 
na konieczność rozgraniczania kodów i unikają ich przełączania. Rodzice nie mu-
szą mieć w tym względzie specjalnego wykształcenia. Wystarczy, aby byli cierpliwi, 
życzliwi i konsekwentni.

Sprawą wielkiej wagi jest czytanie polskich książek dzieciom i z dziećmi, czyli tak, 
aby widziały tekst i ilustracje. Nic nie zastąpi głosu i intonacji mamy czy taty. Ponad-
to należy czytanki komentować, wyjaśniając nieznane słowa i sytuacje, a także oceniać 
postawy i zachowania bohaterów. To, co mały czytelnik intuicyjnie rozumie, musi zo-

11 Szerzej zob. tamże.
12 To są autentyczne przykłady, zob. tamże.
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stać nazwane. Tak buduje się kompetencję językową oraz ułatwia rozwój emocjonal- 
ny. Dotyczy to także starszych dzieci i lektur szkolnych. Syn/córka może zapoznać 
się z fragmentem dzieła literackiego, a rodzic pomaga mu, czytając głośno kolejne roz-
działy. To znakomita okazja, aby wyjaśnić słowa nieznane, często archaiczne lub nale-
żące do słownictwa specjalistycznego, przybliżyć odchodzące w przeszłość zwyczaje 
i obrzędy.

Warto także oglądać polskie filmy w wersji oryginalnej, z napisami po angiel-
sku lub po polsku. Nawet jeśli to produkcje animowane, każdy komentarz dorosłe- 
go ma duże znaczenie. Młody widz wręcz oczekuje potwierdzenia swoich odczuć 
i domysłów, a ich werbalizacja jest bezcenna.

Podczas lektury/słuchania/oglądania lub potem warto podyskutować z małym 
czytelnikiem/słuchaczem/widzem na temat tego, co czytał/słyszał/widział, a tym 
samym wypracować umiejętność wyciągania wniosków i przewidywania następstw 
oraz rozwijać kompetencję komunikacyjną.

Nieocenioną pomocą w transmisji polskości są dziadkowie. Stanowią

jedno z głównych źródeł języków etnicznych w Australii, a nie jest ono odpowiednio wyko-
rzystywane do dwujęzycznego lub trójjęzycznego wychowania dzieci13.

Wkład dziadków w wychowanie zależy w dużej mierze od ich wykształcenia 
oraz stopnia znajomości angielskiego – im mniej go znają (mogą też się nie zdra-
dzać znajomością tego języka), tym większa szansa na porozumiewanie się z wnu-
kami po polsku. Dzieci trwale kodują kanał komunikacji i nawet jeśli po jakimś czasie 
zorientują się, że dziadzio czy babcia jednak zna angielski, pozostaną przy polskim. 
Oprócz wspierania kompetencji językowych dziadkowie przyczyniają się do prze- 
kazywania rodzinnych i narodowych tradycji, wzmacniając u wnuków poczucie przy-
należności do dwóch kultur.

Należy podkreślić, że czynnikiem sprzyjającym transmisji języka odziedziczo-
nego jest endogamiczny charakter małżeństw (zawieranych wewnątrz danej grupy 
etnicznej) – szczególnie jeśli jedno z małżonków wnosi świeżość i czystość języka 
nowego osiedleńca, tzn. posługuje się polskim, a nie polonijnym, lub oboje zalicza-
ją się do nowo przybyłych imigrantów. Gdy oboje rodzice są Polakami lub polskie-
go pochodzenia, język polski jest zachowany przez pokolenie emigrantów w 73,3%, 
ich dzieci w 39,3%, a wnuki w 13,6%. W związkach egzogamicznych wielkości te 
przedstawiają się odpowiednio: 13,6%, 7,5% i 0,8%14.

13 M. Clyne, za: R. Dębski, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie 
globalizacji i informatyzacji, Kraków, 2009, s. 59.

14 M. Clyne, Community Languages. The Australian Experience, Cambridge, 1991, s. 166–167. 
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Dodajmy, że Australijczycy, co wynika z badań Urszuli Płatek15, na ogół pozy-
tywnie podchodzą do osób polskiego pochodzenia, które postrzegane są jako przy-
jazne, pomocne, tolerancyjne, ceniące życie rodzinne, gościnne, religijne oraz dba- 
jące o dzieci (w tym o ich wykształcenie). Osoby wywodzące się z Polski nie są w Au-
stralii źle traktowane ani dyskryminowane, nie istnieje negatywny stereotyp Polaka, 
a więc nie ma powodu, aby ukrywać polskie pochodzenie czy wstydzić się go16.

Elementem motywującym do kultywowania polskości są pobyty w starej ojczyź-
nie i/lub odwiedziny osób stamtąd. Jak wykazały badania przeprowadzone wśród 
uczniów polskiej szkoły, wizyty takie wcale nie są rzadkie – co rok jeździ do Polski 
5,2% ankietowanych, co dwa lata – 12,2%, a co trzy – 20,9%, w sumie – 38,3%17. To 
bardzo ważny element wychowania, gdyż nie tylko sprzyja podtrzymywaniu wię-
zów rodzinnych, ale i kontakt z ojczyzną rodziców pozytywnie wpływa na akcep-
tację języka pierwszego. Może to skutkować zawarciem przyjaźni i komunikacją 
za pomocą multimediów z kolegami, kuzynami czy dziadkami18. Da się to osiągnąć 
bez wyjeżdżania z Australii, jednak zwykle trwalsze skutki daje poznanie/spotkanie 
się w rzeczywistości niż w świecie wirtualnym.

Komunikacja elektroniczna (w formie mówionej i pisanej) korzystnie wpływa 
na poziom znajomości języka polskiego (a nie polonijnego), w tym współczesnego, 
potocznego i rówieśniczego, oraz zapewnia kontakt z polską kulturą i pomaga w reali-
zacji projektów korespondencyjnych rodzinnych i szkolnych19 (to nauka polskiego 
polegająca na wymianie listów z rodziną na dowolne tematy, a z uczniami z pol-
skich szkół – na zadane przez nauczyciela, który tę wymianę nadzoruje).

Rodzice również mają wpływ na to, czy i jaki udział będzie miała ich rodzina 
w życiu diaspory. „Polska obecność”20 w Australii obejmuje: domy i kluby polskie, 
szkoły, zespoły pieśni i tańca (folklorystyczne), teatry, harcerstwo, kluby sportowe, 
stowarzyszenia kombatantów, kluby seniora, organizacje opieki społecznej, ośrod-
ki religijne itd., czyli całą gamę miejsc, gdzie można znaleźć wartościowe relacje 
polsko-polskie (zestawienie danych dotyczących diaspory polskiej w Australii po-

15 U. Płatek, Profil emigranta polskiego w społeczeństwie i kulturze Australii, praca magisterska, Uni-
wersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2007, strona internetowa: Przeglad.australink.pl/prace/pla-
tek.pdf, s. 99.

16 Zob. E. Lipińska, Polscy imigranci początku lat dziewięćdziesiątych w Australii, w: Emigracja z Polski 
po 1989 roku, red. B. Klimaszewski, Kraków, 2002; taż, Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edu-
kacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Kraków, 2013.

17 R. Dębski, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii…
18 Na ten temat: tamże.
19 Tamże.
20 O organizacjach polonijnych i danych statystycznych szerzej zob. E. Lipińska, Polscy imigranci po-
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kazuje tab. 1). Istnieją również polskie czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne oraz 
portale i serwisy internetowe. Każdy kontakt z językiem, nawet jeśli nie jest stan-
dardowy, i kulturą przodków jest bezcenny.

Tabela 1. Liczba i rozkład szkół oraz zespołów muzycznych 
i tanecznych w poszczególnych stanach Australii w marcu 2014 roku

Stany Liczebność 
Polonii 

Szkoły 
podsta-
wowe

Szkoły 
średnie

Zespoły 
pieśni 
i tańca

Chóry, 
zespoły 

muzyczne
Wiktoria 53 000 5 4 3 2
Nowa Południowa 
Walia

48 000 7 6 4 3

Queensland 24 000 1 – 1 –
Australia Zachodnia 18 500 1 – 2 –
Australia 
Południowa

18 000 3 – 1 2

Australijskie Tery- 
torium Stołeczne 

4000 1 – 1 –

Tasmania 3300 1 – 1 1
Terytorium 
Północne

770 – – – –

Razem 169 570 19 10 13 8
Źródło: oprac. Ewa Lipińska na podstawie: Szkoły i organizacje oświatowe, strona internetowa: Syd-

ney.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_australii/szkoly, dostęp marzec 2014; Syd-
ney.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_australii/zespoly, dostęp marzec 2014; Sydney.
msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_australii, dostęp marzec 2014; D. Gromann, 
Polonia w Australii, strona internetowa: Biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/33-s-luty-2012/polonia-w-
-australii, dostęp marzec 2014

Jak wynika z tab. 1, liczba chórów, zespołów muzycznych oraz zespołów pieśni 
i tańca (21) jest niemała w stosunku do liczby szkół (29). Ogólnie placówek tych 
jest niewiele jak na populację ok. 170 000, jednak po części wpływa na to charakte-
rystyczne dla Australii rozproszenie mieszkańców, duże odległości oraz niewielkie 
skupiska diasporyczne. Najgorsza sytuacja jest w Terytorium Północnym, gdzie nie 
ma (nie zarejestrowano) ani jednej szkoły polskiej. W pozostałych stanach jedna 
szkoła (podstawowa) przypada na:
 ■ Wiktoria – 10 600 Polaków;
 ■ Nowa Południowa Walia – 6858;
 ■ Queensland – 24 000;
 ■ Australia Zachodnia – 18 500;
 ■ Australia Południowa – 6000;
 ■ Australijskie Terytorium Stołeczne – 4000;
 ■ Tasmania – 3300.
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Tylko w dwóch stanach – w Wiktorii oraz Nowej Południowej Walii – ucznio-
wie mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach średnich, zdawania matury 
z polskiego. Studia wyższe (Polish Studies) oferuje jedynie Macquarie University 
w Sydney.

Sytuacja nie wygląda najlepiej, tym bardziej ciężar odpowiedzialności za polskość 
pokolenia polonijnego/zerowego spoczywa na rodzicach, którzy mogą i powinni 
szukać wsparcia w szkołach polskich (polonijnych). To tam naucza się kultury i ję-
zyka – zwłaszcza w zakresie czytania oraz pisania, to tam następuje integracja środo-
wiskowa, czyli minimalizowanie poczucia inności dzieci, to tam dochodzi do socja-
lizacji wtórnej, kiedy na zachowanie ucznia wpływa już nie tylko rodzina, ale także 
nauczyciele oraz grupa rówieśnicza (grono przyjaciół). Trzeba mieć świadomość, że 
w polskich szkołach sobotnich należy uczyć polszczyzny nie jak języka rodzimego, 
lecz obcego (chodzi o metody, techniki oraz pomoce dydaktyczne). Wpływają na to 
przede wszystkim ograniczenia czasowe oraz fakt, że to język pełniący funkcję dru-
giego, mniej używanego środka komunikacji. Nie wiedzą o tym nie tylko rodzice, lecz 
również nie wszyscy nauczyciele, którzy z powodu tak dużego oddalenia od Macierzy 
powinni mieć możliwość dokształcania się oraz kontaktów z polskim żywiołem języ-
kowym. Ponadto powinni zyskać przekonanie o tym, jak ważna jest atrakcyjność na-
uczania, w tym posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, a także zapewnienie 
kontaktów z Polakami, którzy zdobyli uznanie w swoim nowym kraju21.

Motywy uczęszczania do polskich szkół sobotnich są różne, jednak mało za-
skakujące. W ankiecie przeprowadzonej w jednej z takich placówek22, na pytanie 
„Dlaczego chodzisz do polskiej szkoły?”, respondenci podawali m.in. takie powo-
dy: „rodzice są Polakami”, „rodzice tego chcą”, „czuję się/jestem Polakiem”, „chcę 
(lepiej) mówić po polsku”, „żeby znać polską historię i kulturę”, „chcę korespondo-
wać z dziadkami/z polskimi przyjaciółmi”, „chcę zdawać polską maturę”, „to po-
może mi znaleźć lepszą pracę (w Polsce)”. Ogólnie więc widać, że uczniowie tej 
szkoły są świadomi swojej podwójnej tożsamości i chcą z tego skorzystać. Kapitał, 
jakim jest dla nich znajomość polszczyzny wyniesiona z domu i wzmocniona na-
uką szkolną, prowadzi do bilingwizmu. To zjawisko pożądane, ponieważ zapewnia 
posiadanie dwóch perspektyw w życiu, czyli szersze horyzonty myślowe, większą 
otwartość na świat, i daje możliwość lepszej pracy oraz więcej możliwości znalezie-
nia zatrudnienia. Poza tym uczy bardziej krytycznego podejścia do życia, tolerancji 
i ułatwia uczenie się następnych języków. Podkreślić należy, że w przypadku dzieci 

21 M. Łacek, Motywowanie dzieci i młodzieży do nauki języka polskiego w Australii, w: Polacy w kultu-
rze świata – Polacy twórcy w kraju zamieszkania. Materiały z III Forum Oświaty Polonijnej, Paryż, 
5–8 lipca 1999, red. A. Wilkoń, Warszawa, 2000, s. 128–132.

22 R. Dębski, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii…
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i młodzieży warunkiem stania się osobą dwujęzyczną jest zachowanie i rozwój ję-
zyka odziedziczonego (a nie docelowego).

Rodzi się pytanie: czy i w jaki sposób można obiektywnie sprawdzić poziom 
jego opanowania i porównać z osiągnięciami w języku angielskim? Odpowiedź 
jest twierdząca – można przeprowadzić testy, które minimalizując subiektywizm 
w ocenie, ujawnią rzeczywistą (adekwatną do wieku) biegłość w obydwu językach. 
Pokażą, czy dziecko w szkole australijskiej ma opanowany język w takim samym 
stopniu jak Australijczycy, czy też jest rozpoznawane jako „obce” i czy w szkole 
w Polsce byłoby uważane za native speakera. Ponadto porównanie wyników roz-
strzygnie, czy mały imigrant jest dwujęzyczny, czy nie. Ponieważ takich (gotowych) 
testów nie ma, należy je każdorazowo tworzyć dla konkretnej jednostki. Powin-
ny mieć postać testów osiągnięć, czyli takich, które są skorelowane z programem 
szkolnym i mierzą poziom opanowania przerobionego materiału. Innymi słowy, 
zawartość arkusza musi się zgadzać z treściami nauczania.

Na obczyźnie kontrola stopnia opanowania języka drugiego (tu: angielskiego) 
i poziomu znajomości języka ojczystego (tu: polskiego) jest potrzebna i bardzo 
ważna, ale jej celowość jest większa w przypadku uczniów w wieku między 8–9 
a 13–14 lat ze względu na intensywność przebiegu akwizycji języków (uczenie się 
+ przyswajanie) w tym okresie. Wtedy można jeszcze skutecznie skorygować wszel-
kie braki, niedostatki czy niedoskonałości w znajomości obydwu języków. Potem 
może być już za późno – zwłaszcza w przypadku wymowy, pisowni, słownictwa.

Autorka w ten sposób zbadała biegłość językową 11-letniego chłopca po trzech 
latach oraz trzech i pół roku pobytu w Australii23. Przygotowała cztery równoległe 
wersje testu, czyli różne warianty tego samego sprawdzianu, oparte na tych samych 
kryteriach, mierzących te same kompetencje. Badania odbywały się w następującej 
kolejności: część angielska, po tygodniu – część polska. Zostały one powtórzone 
po sześciu miesiącach w celu obiektywizacji i uśrednienia wyników. Między pierw-
szym a drugim badaniem chłopiec przebywał przez miesiąc w Polsce, gdzie jego polsz-
czyzna nie budziła zastrzeżeń. Porównanie rezultatów z czterech testów umożliwiło 
określenie deficytów w obydwu językach. Materiał stanowiły teksty z podręczni-
ków dla V klasy australijskiej szkoły podstawowej oraz dla IV klasy szkoły pod-
stawowej w Polsce, do których przygotowano zadania, wzorując się na najczęściej 
stosowanych ich typach w pracy z dziećmi w tym wieku. Dodatkowo zostało prze-
prowadzone badanie w klasie ze szkoły sobotniej chłopca, aby ukazać jego umie-

23 Cała procedura, zawartość testów, kryteria oceny i ich analiza, wnioski itd. zostały szczegółowo opi-
sane w: E. Lipińska, Sprawdzian stopnia opanowania języka drugiego i poziomu znajomości języka 
ojczystego u dzieci na emigracji, „Języki Obce w Szkole”, 2009, nr 5, s. 74–86; taż, Polskość w Austra-
lii…, s. 133 n.
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jętności językowe na tle rówieśników i dokonać porównania z uczniami będącymi 
w podobnej sytuacji, oraz ankieta wśród nauczycielek w jego australijskiej szkole, 
która dotyczyła procesu jego adaptacji oraz akwizycji języka i kultury australijskiej.

Zarówno testy językowe, jak i towarzyszące im badania ankietowe wykazały, że 
badane dziecko po trzech latach oraz trzech i pół roku pobytu w Australii nie było 
rozpoznawane jako nie-native speaker; udokumentowały również wysoki stopień zna-
jomości języka ojczystego. Chłopca można było uznać za dwujęzycznego w tym okre-
sie życia – zgodnie z założeniem, że to zjawisko niestałe, które wiąże się, na przykład, 
z pobytem na emigracji.

Jest rzeczą oczywistą, że nie każdy może takie testy przygotować i przepro- 
wadzić, dlatego należałoby zainteresować tym problemem odpowiednie jednost-
ki oświatowe.

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić rolę rodziców w transmisji polsko-
ści. Wiele, prawie wszystko zależy od ich decyzji – począwszy od wyboru kra-

ju osiedlenia (nowej ojczyzny), a zatem języka, który stanie się drugim ich dzieci, 
przez dawanie przykładu, potwierdzanie swojej narodowości, po pomoc w szkolnej 
nauce i codziennym przyswajaniu polszczyzny. Rodzice muszą stale pamiętać, że 
dla ich podopiecznych najkorzystniejsze jest osiągnięcie stanu równowagi języko-
wej i dbałość o jej utrzymywanie. W Australii to niełatwe zadanie, ale nie niemożli-
we. Poza tym nigdy nie wiadomo, czy stała emigracja z jakichś przyczyn nie zmieni 
się w czasową, wówczas powrót (w przypadku pokolenia polonijnego – przyjazd) 
do Polski może okazać się bolesny, jeśli dzieci nie znają języka, rodzimych trady-
cji, mają zmienione imiona, nazwiska itd. Z drugiej jednak strony nie wolno się 
izolować od miejscowej kultury, zaniechać opanowania nowego języka w sposób 
umożliwiający normalne funkcjonowanie. Najlepszym wyjściem może być przyję-
cie „trzeciej wartości”24, która jest rezultatem procesu syntezy dwóch różnych kul-
tur. To bardzo korzystny, wręcz zbawienny, stan dla imigrantów, z których każdy 
powinien móc powiedzieć z pełnym przekonaniem:

Dumny jestem z mojej polskiej narodowości, ale również dumny jestem z mojej asymilacji 
w Australii. Te przynależności mogą i powinny być utrzymane w jednej osobie25.

24 Termin oznacza asymilację bez wynarodowienia, został wprowadzony przez Danutę Mostwin 
w kontekście Polonii amerykańskiej, ale przyjął się w odniesieniu do każdej polskiej (i nie tylko) 
diaspory; taż, Trzecia wartość. Wykorzenienie i tożsamość, Lublin, 1995.

25 Słowa Jerzego Zubrzyckiego przytoczone przez Danutę Mostwin; tamże, s. 236.
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anekS – najWażniejSZe infOrMacje O auStralii

Państwo, pod nazwą Związek Australijski (federacja sześciu stanów i dwóch te-
rytoriów), powstało w 1901 roku jako dominium brytyjskie, od 1942 roku jest 

niezależnym członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów;
 ■ nazwa – Australia pochodzi od Terra Australis ‘ziemia południowa’;
 ■ powierzchnia – 7,7 mln km2 (25 razy większa od Polski);
 ■ ludność – około 23 mln mieszkańców (co czwarty urodził się za granicą);
 ■ średnia gęstość zaludnienia – około 3 osób/km2;
 ■ waluta – dolar australijski;
 ■ język urzędowy – angielski (liczbę języków w Australii szacuje się na 240).
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retaining pOliSHneSS in auStralia 
– iS it pOSSible?

Summary

Maintenance of the Polish language and culture abroad, particularly in such remote 
countries as Australia, is never an easy task. In this paper, I describe the difficulties 

in adaptation of young generation Polish migrants, linking these problems with the stages 
of human development (according to Erik H. Erikson’s psychosocial theory). I focus espe-
cially on the key role of parents and Polish Saturday Schools, but also family connections 
and peer relations in the maintenance of the mother tongue. The status of the Polish lan-
guage in the migrant environment evolves: it becomes a functional second language with, 
conversely – English taking priority. For bilingualism to be accomplished, both languages 
need to be of equal fluency. In order to evaluate competency in Polish and English for mi-
grant school children I devised a set of unique procedures, which I briefly discuss.

In the paper I also present some data regarding the Polish diaspora in Australia, with par-
ticular emphasis on the quantity of Polish Saturday schools.

Keywords: bilingualism, school children, emigration, stages of human development, evalu-
ation
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jan karSki i jegO kOreSpOndencja 
Z inStytuteM pOlSkO-SkandynaWSkiM 

W kOpenHadZe

Na stulecie urodzin
Bohatera XX stulecia

Jan Karski po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Organizował sobie 
i swemu najstarszemu bratu Marianowi życie na emigracji. Marian Stefan Kozie-

lewski (ur. 1897 w Łodzi, zm. 1964 w Waszyngtonie) był w Polskim Państwie Pod-
ziemnym komendantem głównym Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Opu-
ścił Kraj wraz z żoną w 1946 roku i osiadł w USA.

Przypomnijmy, że poza politycznym problemem dla Polaków, którzy opuści-
li w 1939 roku Polskę w celu jej ratowania, istniała także realna przeszkoda powrotu 
– polscy obywatele przebywający na Zachodzie (i na syberyjskim zesłaniu) nie mo-
gli wrócić do swych domów, które pozostały na ziemiach zagrabionych przez Zwią-
zek Radziecki.

Jan Karski na początku pobytu w Stanach Zjednoczonych pracował fizycznie 
(przy remoncie domów), ale zarazem podjął studia na waszyngtońskim Uniwer-
sytecie Georgetown. Po uzyskaniu doktoratu skoncentrował się na nauce. Działal-
ność i wielki czyn naszego bohatera z czasów wojny z jego woli pozostały w cieniu, 
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ze strony amerykańskiej – urzędowo przemilczane, a tym samym nieznane nawet 
najbliższemu otoczeniu Karskiego. Klimat polityczny w Stanach Zjednoczonych 
do lat 70. nie sprzyjał poruszaniu tematu zagłady Żydów. Dla najwyższych czynni-
ków mocarstw zachodnich prawda o Katyniu, Holokauście oraz zdradzonej przez nich 
Polsce była wstydliwie ukrywana.

Dopiero po wywiadzie udzielonym Claude’owi Lanzmannowi w 1976 roku i jego 
filmie wyemitowanym w 1978 roku, Karski po raz pierwszy od 35 lat mówił o tym, 
co zobaczył w getcie warszawskim i w obozie w Izbicy. Rozpoczął się kolejny etap 
w życiu ponad 60-letniego wówczas emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego. 
Przed Karskim stanęło nowe zadanie, a mianowicie przypominania o obojętności 
Zachodu wobec postępującej zagłady zgotowanej Żydom przez narodowosocjali-
styczną III Rzeszę.

Kontakty polskich środowisk w Skandynawii z Karskim zainicjowała recenzja au- 
 torstwa Janusza Kazimierza Zawodnego (1921–2012) jego książki The Great Pow-

ers & Poland 1919–1945. From Versailees to Yalta1, którą Instytut Polsko-Skandynaw-
ski otrzymał w 1985 roku. Wówczas, pod koniec tego roku Józef Parnas (1909–1998), 
sekretarz naukowy Instytutu, w związku z filmem „Shoah” Claude’a Lanzmanna 
i ze wspomnianą wyżej książką, nawiązał korespondencję z Janem Karskim. Kulmi-
nacją naszych kontaktów była jego wizyta w Skandynawii trzy lata później.

Uczestnicząc w dniach 14–20 września 1985 roku w Kongresie Kultury Polskiej 
na Obczyźnie w Londynie, mieliśmy zamiar osobiście zaprosić prof. Jana Karskie-
go do Skandynawii z ramienia Instytutu Polsko-Skandynawskiego. Uważaliśmy bo-
wiem, że należy pokazać postać naszego bohatera Skandynawom i najnowszej emi-
gracji z PRL-u po marcu 1968 roku. Niestety, Karski nie mógł na Kongres przybyć 
i do naszego spotkania w Londynie nie doszło. Później w imieniu Instytutu pro-
wadziłem korespondencję z Janem Karskim. W 1988 roku byliśmy organizatorami 
jego pobytu oraz serii wykładów, obejmującej Kopenhagę i Lund. W czasie tej wi-
zyty profesorowi nadano honorowe członkostwo Instytutu Polsko-Skandynawskie-
go. Przedstawiona poniżej korespondencja przypada na końcowy okres życia na-
szego bohatera, a trwała przez 15 lat.

W związku z pojawieniem się filmu „Shoah” rozpoczęła się szeroka dyskusja 
na jego temat, nie tylko w środowisku polskim, ale i w Zachodniej Europie, 

w tym we Francji, w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Niemiec. Obraz już 
na poziomie koncepcji był kontrowersyjny – ze względu na ilustrację cierpień i za-

1 J. Karski, Great Powers & Poland 1919–1945. From Versailees to Yalta, Lanham – New York, [1985].
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gładę bez zarysowania kontekstu politycznego II wojny światowej i przedstawienia 
ofiar ludzi dobrej woli.

Już w pierwszym liście Jan Karski pisze do Józefa Parnasa:

Pan sprawę czuje głęboko. Tylko moja żona ucieka od tych wspomnień. Cała rodzina zosta-
wiona w Polsce zginęła w gettach i komorach gazowych. [W związku z tym – przyp. E. S. K.] 
załączam parę wycinków prasowych i Raport na International Conference of Liberators w polskim 
tłumaczeniu i dumę mego życia – Dyplom z Yad Vashem. Przesyłam także parę flyers mojej 
dopiero co wydanej książki „The Great Powers & Poland 1919–1945”. Proszę, bardzo proszę 
zakupić ją, przeczytać i podzielić się ze mną wrażeniami. […] Pracowałem nad tą książką 
piętnaście lat. Cały dochód przeznaczyłem na polskie cele społeczno-kulturalne2.

Niespodziewanie nadszedł krótki list od Feliksa Mantla (ur. 1906 w Krakowie, 
zm. 1990 w Paryżu), adwokata i działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, emigran-
ta od 1948 roku, który mieszkał w Paryżu i korespondował z naszym Instytutem. 
Przesyłka z października 1985 roku okazała się jednak tylko pośrednio do nas, gdyż 
zawierała list skierowany do papieża Jana Pawła II. Pismo przesłano nam celem za-
poznania nas z opinią Mentla na temat filmu „Shoah”, wówczas nigdzie niepubliko-
waną. Myślę, że warto przybliżyć treść tej wiadomości:

Ojcze Święty! Przeczytałem ostatnio w prasie, że Wasza Świątobliwość pochwaliła film Lanz- 
manna pt. Shoah. Byłem zdumiony. Żydzi przeszli wielką tragedię. Ale ich tragiczny los nie może 
być przyczyną innej krzywdy czy innej niesprawiedliwości.

Łącznie ze wszystkimi Polakami uwielbiam Waszą Świątobliwość jako pierwszego polskiego 
papieża i jako wielkiego mędrca naszych czasów. A za tym pomyślałem sobie, że mam obo-
wiązek przedstawić Ojcu Świętemu powody mego zdumienia.

Dnia 10 września br. wybrałem się autobusem z żoną do lekarza. Była godzina 18-ta, było 
pełno, ale grzeczni ludzie ustąpili staruszkom miejsca. Po usadowieniu się zamieniłem z żoną 
parę słów po polsku. Innego języka nie używamy, choć znamy ich sześć. Jesteśmy Polakami ży-
dowskiego pochodzenia, ale właśnie nie znamy ani żydowskiego, ani hebrajskiego. Żona służyła 
w armii Andersa. Moja historia opisana jest w moich pamiętnikach, wydanych w Paryżu w roku 
1980 pt. Wachlarz wspomnień. Jeden egzemplarz przekazałem do Biblioteki Watykańskiej. 
Cała moja i mojej żony rodzina uratowała się od zagłady dzięki Polakom. Szczegółowe wylicze-
nie znajduje się w dziele Bartoszewskiego i Lewinówny pt. Ten jest z Ojczyzny mojej, na stro-
nie 270, wydanie 1966.

Nie protestować przeciwko jednostronności Lanzmanna byłoby zbrodniczą niewdzięczno-
ścią wobec Matki mojej i Polaków, którzy z poświęceniem i bezinteresownie ją i innych krew-
nych ratowali. […] W autobusie „70” naprzeciw mnie siedzi tęgi obywatel nieokreślonego 
wieku i pochodzenia. Usłyszawszy naszą polszczyznę gwałtownie zaprotestował. „Dlaczego 

2 Archiwum Instytutu Polsko-Skandynawskiego, zespół „Jan Karski”, List Jana Karskiego do Józefa 
Parnasa wysłany 25 XI 1985 r. z Bethesda, Maryland, USA. Wszystkie zamieszczone w niniejszym 
artykule cytaty pochodzą z korespondencji przechowywanej w Archiwum ISP w Kopenhadze.
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mówicie po polsku? Od czasu Shoah nie wolno mówić po polsku. Możecie mówić po żydowsku. 
Nie umie pan po żydowsku? A ja wiem, że pan umie. Możecie zresztą mówić po francusku, ale 
nigdy po polsku”. Wywiązała się głośna awantura, która zainteresowała innych pasażerów. 
Odparłem, że mieszkamy we Francji, gdzie panuje wolność i każdy ma prawo mówić dowol-
nym językiem, że jest szowinistą i rasistą i że karmi się antypolskim posiewem Lanzmanna, 
i że cała nasza rodzina uratowała się dzięki Polakom. Odkrzyknął: „to wszystko kłamstwo!”. 
Inni pasażerowie zrozumieli tylko, że nie wolno mówić po polsku.

Oto rasistowskie echa filmu „Shoah”. Oto wyniki pominięcia Bartoszewskiego. Film ukrywa 
część prawdy i budzi nienawiść. Nie wart papieskiego uznania.

Ojcze Święty! Proszę mi wybaczyć śmiałość.
Pozostaję z niezmiennym uwielbieniem Feliks Mantel
Paryż, dnia 10 października 1985 r.

Naturalnie, sam świadek dramatu, czyli Jan Karski, który dostarczył Lanzmannowi 
jak najprawdziwszej relacji w ośmiogodzinnym wywiadzie w 1976 roku w Waszyng-
tonie, nie mógł w tej sytuacji milczeć. Zabrał głos i swój punkt widzenia opubli- 
kował na łamach paryskiej „Kultury” w tekście Shoah (Zagłada). Pisze w nim, że 
„Shoah” jest na pewno największym filmem o tragedii Żydów, jaki powstał po woj-
nie. Wspomina, że o obrazie dowiedział się papież i na audiencji, udzielonej fran-
cuskim i belgijskim kombatantom, chwalił dokument i sumienność jego twórcy. 
Podkreślił także moralne znaczenie tej realizacji. Dalej Karski m.in. pisze:

Przedmiotem filmu są męczarnie i wreszcie zagłada bezbronnych Żydów, w tym ponad trzech 
milionów obywateli polskich wyznania mojżeszowego lub żydowskiego pochodzenia. Nic wię-
cej. Film nie opisuje ogólnego tła wojennych lat, podboju przez Trzecią Rzeszę prawie całej Eu-
ropy i okrucieństw, dokonywanych wobec podbitych narodów. Nie mówi o cierpieniach nie-
żydowskiej ludności w Polsce, Rosji, Grecji czy Serbii. Rygorystyczna konstrukcja filmu na to 
nie pozwala. […] To bezkompromisowe ograniczenie tematu wywołuje wrażenie, iż Żydzi byli 
opuszczeni przez całą ludzkość, iż cała ludzkość była nieczuła na ich los. Jest to jednak nieści-
słe. Przecież w Europie paręset tysięcy Żydów zostało uratowanych. W Polsce przeżyło ich kil-
kadziesiąt tysięcy. Za ukrywanie Żyda w Polsce groziła kara śmierci temu, kto to czynił i jego 
rodzinie. W Zachodniej Europie, choć kary nie były tak ostateczne, pomaganie czy ukrywanie 
Żydów też narażało na wielkie niebezpieczeństwo. Niemniej setki tysięcy chłopów, robotników, 
inteligentów, księży, zakonnic, narażając siebie i bliskich, udzielało Żydom pomocy w każdym 
kraju Europy. Ilu ich zginęło – Bóg jeden wie. […]

Uprzytomnienie widzowi, szczególnie młodemu pokoleniu Żydów i nie-Żydów, iż tacy lu-
dzie byli [jak Władysław Bartoszewski, członek Rady Pomocy Żydom, Marek Edelman, je-
den z przywódców powstania w getcie warszawskim], wydaje mi się konieczne niezależnie 
od takiej czy innej konstrukcji filmu. Dla jednych jest to konieczne, aby nie stracili wiary w ludz-
kość i w swoje w tej ludzkości miejsce. Dla drugich, aby zrozumieli, do czego prowadzi brak 
tolerancji, rasizm, antysemityzm i nienawiść oraz co może miłość bliźniego. Jest to ważniejsze 
niż jakakolwiek konstrukcja. […]

Eugeniusz S . Kruszewski
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Film zawiera także wywiad ze mną. Okoliczności tego wywiadu ujawniają metodę pracy 
Lanzmanna… Lanzmann odwiedził mnie w 1977 r. […] Wywiad odbył się w 1978 r. u mnie 
w domu. Filmował dwa dni, w sumie około ośmiu godzin […]. Z ośmiu godzin filmowania 
zobaczyłem na ekranie około czterdziestu minut wywiadu, opisującego męczarnie Żydów w war-
szawskim getcie oraz skargi i rozpaczliwe żądania o pomoc żydowskich przywódców, skie- 
rowane do rządów. I czas, przeznaczony na moją relację i konstrukcja filmu zmusiły Lanz- 
manna do pominięcia tej części wywiadu, która według mnie była najważniejsza w tej mojej 
żydowskiej misji z końca 1942 r. […] Film „Shoah” poprzez swoją potęgę talentu, woli i okrut-
nej prawdy, ale także samoograniczenie spowodował konieczność następnego filmu, równie po-
tężnego, równie prawdziwego – filmu, który przedstawi tę drugą rzeczywistość zagłady. Po to, 
by go uzupełnić. Przecież żydowska gehenna czasów drugiej wojny światowej ciąży nad ludz-
kością, jak klątwa.

Jan Karski, Georgetown University3

W tym samym czasie w sprawie dokumentu „Shoah” do Józefa Parnasa pisze 
Józef Garliński:

Jako były oświęcimiak, któremu udało się przeżyć to wszystko, jestem w stu procentach za po-
jednaniem, tym bardziej, że czyha na nas wschodni wróg, który pozostał, choć świat pozbył 
się Hitlera. Niestety, film „Shoah” pojednaniu nie służy, bo jest jaskrawo jednostronny, a szcze-
góły dotyczące Oświęcimia i tamtejszego ruchu podziemnego nic prawie nie mają wspólnego 
z prawdą. Reżyser filmu zachowuje się w taki sposób, że budzi antysemityzm. Oczywiście było-
by dobrze, gdyby udało się zrobić film dotyczący polskiej pomocy itd., ale nie widzę takiej moż-
liwości. Właśnie wyszła moja książka po angielsku, „Poland in the Second World War”, w której 
osobny rozdział poświęcony jest sprawie żydowskiej, ale to jest mało. Powinniśmy dążyć do przyja-
cielskiego dialogu, do pojednania, nikt tu nie jest bez winy.

Tak wyglądał początek bliższych kontaktów kopenhaskiego środowiska akade-
mickiego z Janem Karskim.

Kay Lundgreen-Nielsen (Uniwersytet Południowej Danii w Odense), jeden z duń-
skich historyków zajmujący się historią najnowszą Polski, na początku 1986 roku 
opublikował recenzję książki Jana Karskiego. Na jego prośbę tekst przetłumaczy-
łem z duńskiego na polski i przesłałem. Oczywiście byłem ciekaw reakcji samego 
zainteresowanego. W odpowiedzi, w liście z 15 grudnia 1986 roku Karski pisze:

O okresie i sprawach omawianych w mej książce ukazało się kilkaset książek w różnych ję-
zykach. Bez trudności mógłbym je podać w Bibliografii, idąc za katalogiem Library of Con-
gress. Czym recenzent nie zajmuje się jednak, która książka i jakie ważne informacje podaje, 
których nie ma w mojej książce? W doskonałej, powierzchownej i życzliwej dla Polski książce 
N. Davies’a4 nie ma ani jednego zdania, które wniosłoby coś nowego do przedmiotu mej książ-

3 J. Karski, Shoah (Zagłada), „Kultura”, Paryż, listopad 1985, s.121–134.
4 N. Davies, God’s Playground. A History of Poland, Oxford, 1979, t. 1–2.

jAN KARSKI I jEgO KORESPONDENCjA…



344

ki. Książka V. Mastnego5 zajmuje się okresem po 1945 r. – recenzent strzela bez prochu. Re-
cenzent pisze, że „słusznie” krytykuję politykę Becka, ale „chwalę rolę Piłsudskiego”. Ale za co 
mam go ganić – nie pisze.

Jak wspomniałem na wstępie, na osobisty kontakt z autorem książki The Great Pow-
ers & Poland miałem nadzieję w czasie trwania Kongresu Kultury Polskiej w Lon-
dynie w 1985 roku. Wówczas na jednej z sesji mieliśmy wygłosić referaty. Niestety, 
Jan Karski w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd. Zamiast wykładu Jana Kar-
skiego, Benedykt Dytrych omówił jego książkę, a ściśle jej część Polska w drugiej 
wojnie światowej, ja natomiast przemawiałem na temat cywilnego ruchu oporu 
w krajach okupowanych przez Niemcy, kierowanego przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych Rządu RP w Londynie („Akcja Kontynentalna w Skandynawii w latach 
1940–1945”).

W związku z tym, przed świętami Bożego Narodzenia w imieniu dyrekcji Insty-
tutu napisałem do Karskiego i zaproponowałem przyjazd do Kopenhagi. Prosiłem 
również o egzemplarz publikacji z autografem. Długo nie musiałem czekać, otrzy-
małem list, a także książkę z następującą dedykacją:

Profesorowi Eugeniuszowi Kruszewskiemu 
wraz ze wspomnieniami wspólnej walki w „tamtych latach”
Jan Karski Washington, D.C. 1986.

W liście z kolei Karski pisze:

Książka moja jest smutna, ale uczciwa – bez ogłupiającej propagandy. Poświęciłem jej pięt-
naście lat pracy. Cały dochód przeznaczyłem na polskie cele społeczno-kulturalne (Internatio-
nal Committee on Journalism – fundacja prowadzona przez p. B. Wierzbiańskiego).

Co do „odczytów w Europie” nie mam żadnych planów ani zaproszenia. Przecież to ktoś 
musiałby zorganizować, zaprosić oficjalnie, zająć się kosztami przelotu i locum. […] Natural-
nie, możliwości jakiejś tury odczytowej w Europie przyjąłbym z radością – zarówno w środo-
wisku polskim, jak i niepolskim (uniwersytety, organizacje społeczne, żydowskie comunitety)…

W korespondencji z 9 lutego 1986 roku podziękowałem za książkę i poprosiłem 
w imieniu Instytutu o podane m.in. tematów wykładów oraz terminu możliwego 
przyjazdu autora do Kopenhagi. Wizytę Karskiego uważaliśmy za bardzo ważną 
ze względu na słabo zorientowaną w kwestii ratowania Żydów w czasie okupacji 
Polski duńską opinię publiczną i stosunkowo duże środowisko żydowskie tak duń-
skie, jak emigrację z Polski po marcu 1968 roku. W związku ze wspomnianym w liście 
Karskiego redaktorem Bolesławem Wierzbiańskim, pisałem:

5 V. Mastny, Russia’s Road to the Cold War. Diplomacy, warfare, and the politics of communism. 1941–1945, 
New York, 1979.
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W czasie Kongresu Kultury w Londynie miałem sposobność poznania się z redaktorem, któ-
rego swego czasu jeszcze w Kraju pilnie słuchałem w „Głosie Ameryki”. Od czasu wyjazdu z Kra-
ju szczęśliwie poznałem wielu, którzy wówczas byli dla nas legendą lub kimś wręcz nieosiągal-
nym, a tu mam ich teraz przed sobą i człowiek milknie z wrażenia…

Jan Karski w odpowiedzi:

Co do Shoah – przesyłam uchwałę Polish American Congress (rozprowadzoną w całej pra-
sie polonijnej) oraz Letter to the Editor b. Ambasadora w Polsce Ryszarda Davies’a, oddanego 
przyjaciela Polski (jak dotąd nieopublikowanego). Wiedząc o nastrojach znacznej części Po-
lonii Amerykańskiej – amb. Davies próbuje nawoływać do tolerancji i potępia antysemityzm.

10 dni później Karski dziękuje za rozprowadzanie książki oraz za wysiłki w spra-
wie jego ewentualnych odczytów. I dalej:

Ja tu mam dużo pracy i nie mogę jej podołać. Pan pewnie też. Ale Pan jest na pewno mło-
dziutki. Ja mam 72 lata. […] Przez pewien czas miałem w Kraju (w podziemiu) fałszywe do-
kumenty na nazwisko Jan Kruszewski! Nie pamiętam jednak dlaczego to nazwisko mi dano. 
Jesteśmy więc z tej samej „Rodziny”. Dłoń mocno ściskam.

Od tego czasu aż do czerwca trwała korespondencja między Waszyngtonem 
a Londynem i Kopenhagą w związku z planowanym pobytem Karskiego z żoną 
w Europie (Włochy, Wielka Brytania) w lipcu 1986 roku. Karski wówczas proponował 
odczyty: „Wielkie mocarstwa i Polska 1919–1939” i „Wielkie mocarstwa i Polska 
1939–1945”, „Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski”, „Moje 
cztery misje kurierskie 1939–1942”, „Moja żydowska misja 1942–1943”, „Problem 
Rosji w stosunkach polsko-niemieckich 1933–1939”, „Wojna i pokój w dyplomacji 
sowieckiej 1939”.

Niestety, lipcowy termin nie był korzystny dla ewentualnego zorganizowania wy-
kładów zarówno w Londynie, jak i w Kopenhadze. W liście z 13 czerwca 1986 roku 
pisałem, że lipiec–sierpień jest u nas martwy ze względu na okres ferii, ale rezerwu-
jemy tydzień na wizytę w Kopenhadze oraz proponujemy dwa tematy odczytów: 
„Moja żydowska misja 1942–1943” w języku angielskim, oraz „Moje cztery misje 
kurierskie 1939–1945” po polsku, a szczegóły pozostawiamy do omówienia.

Niespodzianką dla mnie była rozmowa telefoniczna z 9 lipca 1986 roku zaini-
cjowana przez Karskiego. Otóż zadzwonił z Abano Terme (Włochy) do Kopenhagi. 
Kiedy rozmawialiśmy, potwierdziłem chęć zaproszenia go do Kopenhagi. Stwierdził, 
że jego przyjazd będzie możliwy w semestrze jesienno-zimowym, gdyż ma asysten-
ta i będzie mógł sobie pozwolić na krótki wyjazd od października 1986 do 18 lute-
go 1987 roku włącznie.

Jeśli chodzi o Londyn, a konkretnie odczyt w Polskim Towarzystwie Naukowym 
na Obczyźnie, ze względu na powrotny bilet lotniczy, winien się odbyć w ciągu naj-
bliższych dni – między 11 a 16 lipca. W trakcie rozmowy Karski zapytał mnie, czy 
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znam Wiesława Patka (Sztokholm). Potwierdziłem tę znajomość, gdyż byliśmy po są-
siedzku delegatami rządu RP. Na to Karski stwierdził: „To kolega – razem wstępo-
waliśmy do służby zagranicznej”.

W międzyczasie z książką profesora zapoznał się Józef Parnas i swoje spostrze-
żenia przesłał autorowi. W odpowiedzi nadszedł list z 10 października 1986 roku 
następującej treści:

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Dziękuję serdecznie za ostatnie wiadomości oraz za bardzo cenne dla mnie komentarze o mo-

jej książce. Czy przesłał je Pan Profesor do jakiegoś pisma – i jeśli tak, to do którego i czy ogło-
sili? W prasie polskiej mało ukazało się recenzji. Przesyłam kopię artykułu, który ukazał się 
w Warszawie. Może zechce Pan Profesor zapoznać z nim miejscową Polonię/prasę?

U mnie nic nowego. Tylko nie mogę ciągle nadążyć z pracą! Pozdrawiam Pana Profesora 
serdecznie… oddany Jan Karski

P.S. Papieżowi mej książki nie przesłałem. Zbyt wielki to dla mnie koszt, biorąc pod uwagę, 
iż On przecież nie znajdzie czasu na jej przeczytanie.

JK

Po opublikowaniu mojej recenzji publikacji, która ukazała się w pierwszym to-
mie „Rocznika Instytutu Polsko-Skandynawskiego”, Jan Karski w liście z 13 marca 
1987 roku pisze:

Dziękuję serdecznie za list i życzliwe omówienie mej książki. Także za pomoc i dobrą wolę 
wobec nieznanemu Panu człowieka. Tutaj ukazało się drugie wydanie tej książki, co mnie cie-
szy. Tylko niektórzy Polacy kręcą nosem o tego nieszczęsnego Becka, który zresztą był moim 
Szefem, gratulował pierwszej lokaty w egzaminach na referendarza, w którego patrzyłem jak 
w tęczę – wtedy, gdy byłem młody i zapatrzony we własną karierę, gdyż nie wiedziałem, co 
wiem teraz.

Nasze kontakty się rozwijały tak, że nawet w czasie pobytu Karskiego z żoną, któ-
ra leczyła artretyzm poza Stanami Zjednoczonymi, otrzymywaliśmy kartki z Meksy-
ku, Hawajów (Aloha), Czechosłowacji (Trencianske Teplice), Hiszpanii (Marbella) 
czy Włoch z krótkimi pozdrowieniami, czasem dopiskami, że czyta książki, na które 
nie ma czasu w Waszyngtonie.

Listem z 20 września 1987 roku formalnie zaprosiliśmy Jana Karskiego do Ko-
penhagi, ale przez dłuższy czas nie mieliśmy od niego odpowiedzi. Krótka wiado-
mość dotarła do nas dopiero w grudniu tego roku:

Ja jestem potwornie zajęty, nie mam pomocy żadnej, nie panuję nad korespondencją i zo-
bowiązaniami. Wykłady w Georgetown U[niversity] i w Pentagonie, coraz większa liczba od-
czytów, korespondencja, książka itd. Napiszę obszerny list. Do połowy maja 1988 r. nie mogę 
lecieć do Europy. A potem zobaczę. […]

Dłoń mocno ściskam oddany Jan K
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Niedługo potem nadszedł list, w którym Karski się usprawiedliwia, ale już bar-
dziej konkretnie widzi swój przyjazd do Kopenhagi:

W naszej korespondencji ja ciągle muszę Pana przepraszać – przeważnie za zwłokę w od-
pisywaniu. Niemniej okazuje mi Pan ciągle życzliwość, udziela pomocy i zachowuje cierpli-
wość. Oceniam to bardziej niż mogę wysłowić. Przesyłam niektóre wycinki prasowe, aby po-
kazać Panu, ile pracuję. Poza tym wykłady na uniwersytecie i w Pentagonie. Także zmywanie 
garnków w domu!

W dalszej części proponuje przyjazd do Kopenhagi w maju 1988 roku i sugeruje 
kilka odczytów także w innych miejscach.

W odpowiedzi zaproponowaliśmy kolejny termin wizyty oraz zapewniliśmy o po-
kryciu kosztów związanych z przelotem i pobytem profesora w Danii. Jednocześnie 
poinformowaliśmy o tym prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyź-
nie Edwarda Szczepanika. Chodziło o to, by wykorzystać pobyt prelegenta w Euro-
pie i zorganizować mu pobyt i spotkanie w Londynie.

Miesiąc później wysłaliśmy list do Jana Karskiego z konkretnym programem 
pobytu:

Z uwagi na to, że dotąd nie kwestionował Pan Profesor naszej sugestii co do terminu, po-
zwalamy sobie przedstawić nasze życzenia dodając, że Polskie Towarzystwo Naukowe (Prezes 
Prof. dr Edward Szczepanik) jest również zainteresowane Pana odczytem w Londynie.

W związku z tym proponujemy: 28 V sobota przylot do Kopenhagi (Kastrup), 29 V niedzie-
la, spotkanie wspomnieniowe w języku polskim w środowisku polsko-duńskim. Temat: Moje 
cztery misje podczas drugiej wojny światowej, 30 V poniedziałek, konferencja prasowa, a na-
stępnie odczyt w języku angielskim w sali Uniwersytetu Kopenhaskiego. Temat: My Jewish 
Mission 1942–1943, 31 V wtorek, ew. drugi odczyt w języku angielskim dla środowiska woj-
skowego w Kopenhadze, 1 VI środa, odczyt w języku angielskim nt. Churchill, Roosevelt and 
Stalin: Secret War Diplomacy concerning Eastern Europe 1940–1945 – Uniwersytet w Lund, 
2 VI czwartek odlot do Londynu. […]

W Kopenhadze będzie Pan Profesor oczywiście pod naszą opieką – pokrywamy koszty prze-
lotu, noclegu i utrzymania. W Londynie natomiast zajmie się Panem PTNO, które zapewnia 
mieszkanie na Zamku. […] Proszę uprzejmie o pilne potwierdzenie nam terminu Pańskiego 
przylotu oraz wszystkich swoich warunków.

W marcu nadeszła odpowiedź, w której Karskiego, opisuje, jak sobie wyobraża 
przylot i pobyt z odczytami w Europie (Kopenhaga, Londyn i inne miejscowości 
w Wielkiej Brytanii, Szwecja i ewentualnie inne kraje), a wszystko po to, by zmniej-
szyć koszty. Autor listu sugeruje nawet, by odczyty były za płatnymi biletami:

Osobiście jestem przekonany, że moja podróż w tak skromnych ramach nie jest warta po-
twornych kosztów oraz Panów i moich wysiłków.
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Wizyta Jana Karskiego w Kopenhadze doszła do skutku i trwała od 28 maja 
do 3 czerwca 1988 roku. W sobotę z radością powitaliśmy na lotnisku Kas- 

trup gościa z Waszyngtonu, który zamieszkał w otoczonym lasem i parkiem zwierząt 
Centrum Kultury Nordyckiej w dzielnicy Gentofte. Następnego dnia Karski w gro-
nie członków kierownictwa Instytutu udał się na doroczną pielgrzymkę katolickiej 
diecezji pod przewodnictwem ks. bp. ordynariusza Hansa L. Martensena TJ. Msza 
święta odbyła się przy wspaniałej słonecznej pogodzie na błoniach przy klasztorze 
sióstr benedyktynek (brazylijskich) pw. Najświętszej Maryi Panny na Åsebakken 
w Høsterkøb, 15 km od Kopenhagi.

W godzinach wieczornych odbyło się uroczyste posiedzenie członków Instytu-
tu, członków wspierających i słuchaczy seminarium nauk społecznych. Promocji 
honorowego członkostwa Janowi Karskiemu dokonał w języku łacińskim dyrektor 
Instytutu. Po tym promotor powiedział m.in.:

Jesteśmy tutaj w tej sali ożywieni wdzięcznością, jednomyślni w uszanowaniu i czci. Cie-
szymy się, że jesteś w tych dniach wśród nas […] w swej życiowej wędrówce od miasta Łodzi 
i uniwersyteckiego miasta Semper Fidelis poprzez liczne szlaki europejskie i Ameryki, w cza-
sie pokoju i w czasie wojny rozsławiasz imię Polski i szlachetnego ducha naszego narodu. […] 
W czasie, gdy naoczny świadek składał meldunki i raporty w Londynie i Waszyngtonie, pol- 
skie podziemie czyniło dramatyczny wysiłek, by pomóc naszym „starszym braciom”, m.in. 
w Wielkopolsce – ówczesnym Warthegau, za cenę własnego życia… Myślę, że słyszałeś, Do-
stojny nasz Gościu, w sercu ten przejmujący werset: „Na wszystko, na co cię poślę, pójdziesz; 
powiesz wszystko, co ci rozkażę”. Mylą się filozofowie, gdy piszą, że „żyjemy tak długo, póki 
nie umrze ostatni człowiek, co nas żywymi pamięta”. Twoje dzieła, wyrosłe na gruncie mi-
łości bliźniego, oparte na poszukiwaniu prawdy – są trwałym wkładem w naukę i pokazują 
nam wszystkim, do czego prowadzi łamanie norm moralnych i egoizm w polityce. Jesteśmy 
wdzięczni za ogrom Twej pracy i dzieł oraz za wysiłek na rzecz porozumienia między naroda-
mi, za bogactwo Twych myśli, za żar wymowy, w której słychać szczęk szabel w walce o odzy-
skanie niepodległości dla naszej Ojczyzny.

Wzbogacamy się sercem na niedolę ludzką wrażliwym, dziękujemy Ci za trud poczciwy i pu-
bliczną służbę, za troskę o przyszłość i przemożne ukochanie Ojczyzny. Śmiało możemy po-
wiedzieć: Gaude Mater Polonia.

Słowa podziękowania Jan Karskiego zakończyły część oficjalną posiedzenia. W cza-
sie uroczystego obiadu okolicznościowe przemówienie wygłosił rektor Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Danii o. Jan Szymaszek CSsR, który mówił o uczynności Żydów 
dla duchownych w obozie Stutthof w Wielkim Tygodniu 1940 roku. Następnie jako 
przedstawiciel duńskich przyjaciół historyk Emil Ashøj przemawiał na temat bo-
haterstwa narodu polskiego. Grażyna Humnicka w imieniu wolnych Polaków zło-
żyła hołd czcigodnemu gościowi; konsul Jørgen Mogensen, w czasie wojny członek 
Gryfa Pomorskiego w Gdańsku, więzień obozu koncentracyjnego, mówił po pol-
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sku językiem zrozumiałym dla ludzi, którzy przeszli gestapowskie kazamaty. Prof. 
Józef Parnas podkreślał zasługi naszego bohatera, a Anna Topperzer, kurierka AK 
w czasie wojny, recytowała wiersz amerykańskiego poety Paula Genera poświęco-
ny Janowi Karskiemu pt. Kurier. Z kolei dostojny gość wygłosił odczyt „Moje cztery 
misje od władz Polski Podziemnej do Rządu RP” (Angers, Londyn). Na zakończe-
nie uroczystości społeczność akademicka Instytutu i zaproszeni goście odśpiewali 
polski hymn narodowy.

W poniedziałek 30 maja w wypełnionym do ostatniego miejsca audytorium Uni-
wersytetu Kopenhaskiego Jan Karski wygłosił referat: „My Jewish Mission 1942–1943”. 
Współorganizatorami byli: Instytut Historii oraz Instytut Slawistyki UK. Zgodnie 
z intencją inicjatorów na wykład przybyli Żydzi i Polacy – uchodźcy z PRL-u, duń-
scy pracownicy naukowi i studenci.

Dwa dni (31 maja i 1 czerwca) zostały przeznaczone na wizyty i zwiedzanie sto-
licy (dzielnica rządowa, w tym MSZ, Parlament, Sąd Najwyższy, Gliptoteka, Aka-
demia Nauk, Zamek Królewski, park rozrywki „Tivoli”) oraz konferencję prasową 
i udzielenie wywiadu duńskiej prasie.

Informacje o pobycie Karskiego w stolicy Danii zamieściło 25 maja czasopismo 
uniwersyteckie „Humanist”, a 1 czerwca kopenhaski dziennik „Berlingske Tidende”.

W czwartek 2 czerwca gość w towarzystwie kierownictwa Instytutu odbył podróż 
statkiem z portu Dragør przez Sund do Limhamn (dzielnicy Malmö) w Szwecji i da-
lej autobusem do Lund, gdzie władze Instytutu Historii miejscowego uniwersytetu 
powitały Karskiego i przyjęły drugim śniadaniem. W godzinach popołudniowych 
profesor wygłosił we wspomnianym Instytucie odczyt dla historyków szwedzkich 
i słuchaczy międzynarodowego seminarium na temat: „Churchill, Roosevelt and 
Stalin Secret Diplomacy Concerning Eastern Europe 1940–1945” oraz udzielił wy-
wiadu dziennikowi ukazującemu się w Malmö.

Pobyt Jana Karskiego zakończył się uroczystym pożegnaniem na lotnisku Kas- 
trup, a po powrocie Karskiego do Waszyngtonu otrzymaliśmy od niego list z 4 czerwca 
(pomyłkowy zapis 4 maja), w którym czytamy:

Drodzy, Kochani Państwo,
z całego serca dziękuję za gościnę, życzliwość i pomoc w czasie mej tury odczytowej w Ko-

penhadze / Lund. Sam bez rodziny, czułem się u Państwa w mojej polskiej rodzinie. Życie i dzia-
łalność Państwa to wzór do naśladowania przez nas wszystkich – Polaków, żyjących w świato-
wej diasporze. Lojalność i twórczy, pożyteczny wkład do społeczności i władz kraju osiedlenia 
– godność oraz duma identyczność narodowa Polaka – bez fanatyzmu, bez kompleksu niższo-
ści. Ja też próbuję to robić. Państwo robią to lepiej niż ja.

Proszę pozdrowić ludzi, których spotkałem, i którzy okazali mi dobroć i zrozumienie. Przede 
wszystkim panu Głowackiemu, szlachetnemu wśród szlachetnych, panom Mogensen i Ashøj. 
Będę Ich długo pamiętał z wdzięcznością i szacunkiem. Także tych innych – Polonusów i dro-
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gich memu sercu polskich Żydów, którzy przeżyli. Nie znam ich nazwisk ani adresów, będę 
jednak nosić Ich pamięć w sercu.

Życzę Państwu zdrowia, energii i powodzenia w pracy. I raz jeszcze za wszystko Bóg zapłać.
Oddany Jan Karski

Wdzięczni za pobyt u nas bohatera naszych czasów, 10 sierpnia 1988 roku prze-
słaliśmy list:

Twoja wizyta u nas była bardzo pożyteczna, odzew nadzwyczaj przychylny, a poza tym nie 
muszę Ciebie zapewniać, że Twój pobyt był dla nas wszystkich dużym przeżyciem. Dyrektor 
Tadeusz Głowacki i konsul JØrgen Mogensen bardzo ciepło wspominają razem przeżyte dni.

Nasz młody Instytut i nasze środowisko jest wdzięczne każdemu, kto przychodzi z sercem 
w służbie naszemu narodowi. Twój pobyt wśród nas był wielką lekcją poglądową zrozumienia 
i tolerancji, bezgranicznej miłości i ofiarności w imię lepszej przyszłości. Niech Pan obdarzy 
Ciebie wieloma Łaskami.

Odrębnie przesyłamy teczkę z wycinkami prasowymi i fotografiami oraz omówieniem w „Ty-
godniu Polskim”, natomiast kopenhaski dziennik „Information” zapowiedział, że 23 VIII 88 
ukaże się jeszcze druga część Twego wywiadu. Jak tylko opublikują – przyślemy do kompletu.

Miesiąc później Jan Karski w liście do mnie dziękuje za przesłane fotografie 
i materiały:

Ta moja wyprawa na pewno nie zasłużyła na to. Dziękuję raz jeszcze. Także za Twój wspa-
niałomyślny artykuł w „Tygodniu Polskim” w Londynie. […] Wspominam moją wyprawę 
do Skandynawii najmilej. Twoje fotografie wspaniałe. Proszę, pozdrów pp. Głowackiego i Mo-
gensena. Może mój załączony wywiad z p. Adelmanem zainteresuje miejscowe środowiska 
żydowskie. Ich pozdrawiam serdecznie. Całuję ręce Twej Żonie. Tobie, Drogi Eugeniuszu, ści-
skam szlachetną prawicę

Twój Jan Karski.

W grudniu 1990 roku wraz z życzeniami powodzenia w szlachetnej działalności 
(naukowej i społecznej) nadeszła następna wiadomość, w której Jan i Pola 

Karscy piszą:

Państwo jak zawsze są czynni w pracach publicznych. Ja już coraz mniej. Jak Państwo wiedzą 
minęła mi już pięćdziesiątka (!!) [prawdopodobnie chodzi o 50 lat działalności publicznej].

Jesteśmy tu przygnębieni wiadomościami z Kraju, szczególnie kampanią wyborczą. Oby to 
się dobrze skończyło…

W grudniu 1991 roku Pola i Jan Karscy przesłali wiadomość z Florydy. Stan zdro-
wia Poli wymagał przynajmniej okresowego pobytu w cieplejszym klimacie, a sam 
bohater także potrzebował wypoczynku:

Bardzo przepraszam, że nie piszę, ale ja już niedobrze się czuję – tracę wzrok i słuch, i co-
raz jestem słabszy. Gdy wrócę do Washingtonu, prześlę trochę materiałów dla Panów – może 
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to Państwa zainteresuje. […] Pamiętam Państwa dobroć. Proszę pozdrowić szlachetnego 
Prof. Parnasa – otrzymał satysfakcję od swego Uniwersytetu…

Wspomniana „satysfakcja” to uchwała Senatu Akademickiego Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 27 marca 1991 roku, która daje

wyraz swego stanowiska co do wydarzeń sprzed lat, oceniając je jako brzemienne w skutki 
dla środowiska, godne potępienia i wzywa Władze Uczelni do podjęcia kroków, które by dały 
satysfakcję osobom wówczas skrzywdzonym.

Z okazji wyróżnień, jakie Jan Karski otrzymywał, kierownictwo Instytutu prze-
syłało stosowne gratulacje. Tak było m.in. w marcu 1991 roku, gdy uhonorowano go 
Nagrodą Piusa XI przyznaną przez żydowską Anti-Defamation League Washing-
ton Hebrew Congregation. Przemówienie profesora z tej okazji było szeroko oma-
wiane, a także zamieszczone w krakowskim „Tygodniku Powszechnym” 21 kwietnia 
1991 roku, które przetłumaczył na polski Henryk Grynberg. Pisaliśmy wówczas:

Polska potrzebuje w wielkim stopniu wsparcia moralnego, wskazówek do szlachetnego dzia-
łania i oddania najszczytniejszym ideałom ludzkości. Wydaje się, że bieda moralna jest więk-
sza aniżeli materialna. Z wielkim zainteresowaniem przeczytaliśmy Pańskie przemówienie 
w waszyngtońskiej synagodze, wielce pouczające nie tylko dla nas, ale dla wszystkich Euro-
pejczyków…

25 lipca 1992 roku Jan Karski utracił żonę Polę Nireńską. W liście z grudnia 
tego roku pisze, że zaczął nowe życie i uczy się samotności.

Żyję w chaosie. Przeszedłem dwie operacje na oczy – jeszcze nie przyszły do normy i muszę 
czekać na nowe okulary. Stąd te bazgroły. Proszę ulotkę o utworzonym przeze mnie Fundu- 
szu rozprowadzić (także wśród tamtejszego Związku Żydów). To po to, aby ludzi zachęcić 
do zajęcia się tym tematem.

Pozdrawiam serdecznie dr. Parnasa oraz obu Panów Duńczyków (nie pamiętam nazwisk). 
Całuję Pani Marcie ręce, Pana ściskam po bratersku oddany Jan Karski.

Wspomniana przez Karskiego fundacja to The Jan Karski and Pola Nireńska 
Award (założona 11 listopada 1992 roku), na którą przeznaczył 100 000 dolarów.

Mieszkający w Waszyngtonie poeta Tadeusz Wittlin (1909–1998) napisał pięk-
ne wspomnienie pośmiertne o małżonce Karskiego Ostatni piruet. Z przedwojen-
nej Warszawy znał Polę Nireńską (1910–1992), z którą w kawiarni „Adria” zapoznał 
go Feliks Topolski (1907–1989):

Podeszliśmy do stolika, przy którym siedziała istotnie wybitnej urody młoda dama o dużych 
czarnych oczach i uśmiechu okrywającym lśniące białe zęby6.

6 T. Wittlin, Ostatni piruet, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 20 I 1993, nr 16, s. 4–5.
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Żona Karskiego była pionierką tak zwanego tańca wyzwolonego, studiowała 
w Dreźnie, występowała na estradach zachodniej Europy, zyskała uznanie i nagro-
dy na festiwalach w Wiedniu i Mediolanie. Po wojnie Tadeusz Wittlin i Pola Nireń-
ska ponownie spotkali się w Londynie, gdzie tancerka przeżyła wojnę, a następnie 
w Waszyngtonie, gdy oboje osiedli w Stanach Zjednoczonych. Pola prowadziła wła-
sną szkołę tańca, kształciła solistki, urządzała festiwale taneczne. Jak wiemy z listów 
Karskiego, dokuczał jej artretyzm, a bóle i przemęczenie były nader uciążliwe. Ta-
deusz Wittlin pisze, że artystka

spoglądając pewnego ranka z balkonu swego mieszkania na barwne na dole klomby magno-
lii, azalii i róż, zapragnęła nagle znaleźć się wśród nich i wówczas uczyniła to swym ostatnim 
tragicznym tanecznym skokiem.

Istotnie był to dla Karskiego cios, bo dla niego żona konwertowała na katolicyzm…
W kolejnym liście z grudnia 1993 roku profesor pisze, że nasze materiały i „Rocz-

nik Instytutu Polsko-Skandynawskiego” czyta od deski do deski i podziwia naszą 
pracę.

Ja jednak zwalniam tempo działalności – w zeszłym roku odszedłem na emeryturę z Geor-
getown University. Wykładam jednak ciągle w Pentagonie. W końcu 1994 wycofam się i z tego. 
Będę miał wtedy ponad osiemdziesiąt lat.

Wielką niespodzianką dla nas było zaproszenie z ambasady Izraela w Waszyng-
tonie na uroczystość 12 maja 1994 roku nadania honorowego obywatelstwa pań-
stwa Izrael Janowi Karskiemu. Niestety, w maju i czerwcu gościłem z wykładami 
w Londynie, a następnie w Gdańsku, Toruniu i Olsztynie. W związku z tym nikt 
z dyrekcji Instytutu nie mógł skorzystać z zaproszenia i przesłaliśmy tylko gratula-
cje na adres ambasady i naszego bohatera. Wkrótce nadszedł list od Karskiego, w któ-
rym pisze:

Dziękuję za Roczniki – Państwo ciągle pracują i służą społeczności. Chwała się za to należy. 
Ja ostatnio postarzałem się zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Piękna była uchwała Senatu Uniwersytetu w Lublinie w sprawie Marca 1968 – oby wyraża-
ła opinię całego społeczeństwa – choć w to wątpię. […]

Pamiętam czule moją wyprawę do Danii i Szwecji – przez Pana zorganizowaną. Proszę ser-
decznie pozdrowić Panów Ashøja i Mogensena – pamiętam obu z wdzięcznością za Ich szla-
chetność i stosunek do Kraju naszej szczęśliwej i dumnej młodości. Trzymajmy się. „Nie daj-
my się jednak” – jak pisał Słonimski – „zwariować”, obserwując co się na świecie, a przede 
wszystkim w Polsce dzieje. Mimo wszystko, żyjemy w okresie przełomowym w historii ludzko-
ści i świat idzie ku lepszemu. Ja nie mam co do tego wątpliwości.

Pozdrawiam Państwa gorąco i przyjaźnie. Pani ręce całuję – także Córkom, oddany Jan Karski.

W odpowiedzi przesłaliśmy obszerniejszy niż zwykle list, wymagały bowiem tego 
poruszone przez nas wątki. Pisałem wówczas:
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Żal nam, że czas zbyt szybko przemija, a wraz z nim i ta generacja, której nam było brak 
w PRL. Zastałem ją na emigracji, nawiązałem z nią nie tylko duchowy kontakt i dzisiaj 
po upływie 25 lat od naszego przybycia do Danii widzę, że jej wiara w zwycięstwo dobra 
nad złem dała nam siłę i przykłady do naśladowania. Szkoda tylko, że w okresie ubiegłych 
pięciu lat nasi rodacy tak mało korzystają z tego skarbca przechowywanego poza Polską.

Z naszych szeregów Instytutu ubył nam nestor archeologów polskich Kazimierz Salewicz, bo-
hater ratowania zabytków kultury Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
i Muzeum Archeologicznego PAU w Krakowie, który po Powstaniu Warszawskim dostał się 
do obozu w Stutthofie i w 1945 r. los pozostawił go w Danii.

Ostatnio odszedł na zawsze nasz członek dr Olgierd Czarliński (Oxford). Przed wojną był 
dyplomatą na placówce przy Stolicy Apostolskiej, a od 1938 sekretarzem ambasady polskiej 
w Moskwie.

J. Mogensen obchodził w tym roku 85-lecie, a E. Ashøj 75-lecie urodzin. W związku z tym 
wydaliśmy „Obserwacje” w języku duńskim i polskim (w załączeniu), które w istocie stano-
wią treść raportu, który nigdy na piśmie nie został złożony w duńskim MSZ. Obaj nasi wielcy 
przyjaciele (i nie tylko oni) z ogromną sympatią wspominają spotkanie tu na peryferiach Eu-
ropy, ale nie mniej ważnych dla Polski. […]

Od przyjaciół z Sydney dowiadujemy się, że był Pan w ubiegłym roku w Australii. Jak sądzę, 
była to dość ważna dla tamtejszych rodaków wizyta.

W tym roku nasza Fundacja IPS ustanowiła Nagrodę Naukową za osiągnięcia w dziedzinie 
badań nad stosunkami Polski z krajami nordyckimi, i która w związku z jubileuszem zostanie 
po raz pierwszy przyznana. Ma ona służyć jako jeszcze jeden pomost przyjacielskich stosun-
ków między Polską, a naszymi sąsiadami przez Bałtyk.

Co do treści uchwały Senatu UMCS słusznie ma Pan wątpliwości, czy podobna jest też opi-
nia społeczeństwa. Dodam tu, że były nawet opory co do jej przyjęcia w samym Senacie, 
a co dopiero mówić o społeczeństwie. Jednakże dużo lepiej przedstawia się treść pisma rektora 
i uchwały Politechniki Warszawskiej w sprawie profesora Józefa Hurwica, któremu w wieku 
80 lat zaproponowano powrót na uczelnię.

Będąc dwa lata temu z profesorem Hurwicem na sesji naukowej zorganizowanej przez PAN, 
mogłem stwierdzić, że pokolenie, które wyrosło w czasie naszej 25-letniej nieobecności w Kra-
ju, charakteryzuje się dużą niewiedzą w zakresie historii PRL, tzw. wypadków marcowych, 
oraz bogactwa, jakim dysponuje emigracja. Mogłem się o tym także przekonać w bieżącym 
roku, gdy byłem z wykładami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Olsztynie.

Obawiam się, że zarówno na zmianę mentalności, jaką społeczeństwo „odziedziczyło” po ko-
munie, jak i poznanie prawdy o naszej niedawnej przeszłości będzie potrzeba jeszcze jednego 
pokolenia…

Jak najserdeczniej pozdrawiam od nas, naszych duńskich Polaków, oraz całego naszego śro-
dowiska skupionego w Instytucie Polsko-Skandynawskim.

Karski w swej korespondencji nie wspomina, że był w Australii. W nawiązaniu 
jednak do tego, co my w Kopenhadze wiedzieliśmy o reakcjach po jego pobycie w Syd-
ney, zacytuję list Jerzego Bonieckiego do miesięcznika „Kultura” w Paryżu z 14 listo-
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pada 1993 roku. Otóż korespondent był na odczycie Jana Karskiego („Tajne zabiegi 
dyplomatyczne Roosevelta, Stalina i Churchilla w sprawie Polski w czasie drugiej 
wojny światowej”), który organizował Australijski Instytut Spraw Polskich (założy-
ciel Andrzej Ehrenkreutz). Jak pisze Boniecki,

Profesor Karski w swojej wypowiedzi zilustrował nam smutną prawdę, iż sprawa Polski nie 
liczy się na arenie polityki światowej. Podkreślił, iż już sama wielkość narodów niemieckiego 
i rosyjskiego, w porównaniu do polskiego, będzie zawsze wyznacznikiem ich większego zna-
czenia. Trzeba się z tym pogodzić, że Polska Anno Domini 1993 znajduje się w najlepszej sy-
tuacji międzynarodowej od kilkuset lat. Na pytanie, jakie padło od słuchacza z sali: „jak więc 
powinni zachowywać się obecnie Polacy, jaka jest polska racja stanu?”. Karski powiedział, iż 
powinniśmy w zasadzie „siedzieć cicho”, a więc nie wysuwać żadnych roszczeń czy pretensji. 
Powinniśmy dbać o rozwój gospodarczy i kulturalny kraju oraz o dobre stosunki z sąsiadami.

Autor kończy swój list, zwracając się do redaktora:

Kiedy wreszcie zrozumiemy, że jesteśmy w dużym stopniu kowalem własnego losu? Czy zdo-
będziemy się po tylu doświadczeniach na potrzebny do przeżycia zasób narodowej mądrości?

Jan Karski w liście z grudnia 1994 roku dziękuje za przesłanie książki Jørgena 
Mogensena Obserwacje duńskiego dyplomaty w Polsce 19397, czule wspomina go-
ścinność, pomoc i dobre serce, które mu okazano w czasie pobytu w Kopenhadze.

Ja starzeję się szybciej niż się tego spodziewałem. Jak Pan znalazł Polskę i Polaków? Tutaj 
niezbyt dobre wiadomości nas dochodzą, szczególnie co do sytuacji politycznej.

Tutaj ponownie mamy dwa zdania, na których temat można byłoby pisać epi-
stoły, zwłaszcza gdy w Kraju bywa się okresowo i kontrasty jaskrawo uwidaczniają 
się przybyszowi z Zachodu. Sądziliśmy jednak, że Karski znał na bieżąco różne opi-
nie, więc nie chcieliśmy trudzić go naszymi.

Wiadomość o odznaczeniu Jana Karskiego przez prezydenta Lecha Wałęsę Orde-
rem Orła Białego 3 maja 1995 roku sprawiła nam wielką radość. Niezwłocz-

nie przesłaliśmy serdeczne gratulacje, podobnie jak wcześniej i później z okazji 
nadawanych bohaterowi honorów państwowych czy uniwersyteckich.

W liście z 2 lipca 1995 roku profesor pisze:

Kochany Panie Eugeniuszu, trudno mi wyrazić całą moją wdzięczność za Pana Pamięć o mnie, 
troskę i przyjaźń. Proszę wybaczyć, że tak rzadko piszę. Ja cierpię na artretyzm stosu pacie-
rzowego i prawego biodra. Już od wielu miesięcy zażywam pigułki uśmierzające ból. Lekarze 
nie chcą robić operacji. […]

Przesłane mi materiały czytam z ciekawością. Gratuluję i podziwiam Pana działalność pu-
bliczną. Przepraszam także za niewyraźne pismo. To nie jest niedbałość – trzęsie mi się ręka.

7 J. Mogensen, Obserwacje duńskiego dyplomaty w Polsce 1939, red. E. S. Kruszewski, Kopenhaga, 1994.
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Z poza Oceanu całuję Pani ręce. Córkę pozdrawiam, a Panu wyrazy przyjaźni i wdzięczno-
ści oddany Jan Karski.

We wrześniu przesłaliśmy list, w którym informujemy Karskiego o uroczystym 
posiedzeniu Instytutu Polsko-Skandynawskiego w 10-lecie działalności oraz z tej 
okazji wydanej księdze (którą również wysłaliśmy). I dalej:

Przeczytałem wywiad, jaki udzielił Pan Profesor Bognie Kaniewskiej, i z troską przeczyta-
łem odpowiedź na pytanie: – Nad czym Pan teraz pracuje? – Nad tym, żeby nie zachorować… 
Jutro odlatuję do Londynu, by wziąć udział w Kongresie Kultury Polskiej, a po powrocie, dwu-
krotnie będę w Polsce z wykładami.

Serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy wyrazy przyjaźni od całego naszego środowiska aka-
demickiego.

Wiadomość od Karskiego z grudnia 1995 roku to podziękowanie za imponują-
cą i ciekawą Księgę Pamiątkową Instytutu Polsko-Skandynawskiego oraz życzenia 
na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Postępująca choroba wyraźnie ograniczała jego 
korespondencję.

Kolejna korespondencja z Waszyngtonu nadeszła dopiero w październiku 1996 ro- 
ku (bez daty) z podziękowaniem za X tom „Rocznika”.

Ja Pana podziwiam za pracę, wytrwałość i poziom publikacji. Ile za tym jest trudu, wyna-
lazczości i talentów. Przeczytałem ten tom „od deski do deski” – oczywiście tylko polską jego 
część. […]

Oddany Jan Karski

Tradycyjnie życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia Karski uzu-
pełnia listem:

Proszę wybaczyć, że nie piszę. Ja ostatnio postarzałem się i nie mogę sobie dać rady z co-
dziennymi obowiązkami. Podziwiam i gratuluję Panu działalności – nieustannej i przez tyle 
lat. To b[ardzo] piękne. Kilkanaście dni temu otrzymałem piętnaście egzemplarzy broszury 
z Uniwersytetu Lubelskiego. Osobną paczką przesyłam to może Państwa zainteresuje. Proszę 
przeczytać moje przemówienie i… czy się Państwo zgadzają.

Ja także ciągle biorę udział w działalności publicznej, ale to coraz trudniejsze. W styczniu 
jadę do Niemiec na rzecz ofiar Holocaustu.

Ukazała się tutaj książka o mnie, ale pewnie nie dotrze do Kopenhagi. […]
Panu dłoń ściskam oddany Jan Karski

Po otrzymaniu od Karskiego przesyłki z okolicznościową publikacją Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w związku z nadaniem honorowego doktoratu, po-
dziękowaliśmy nadawcy:

Z należytą uwagą przeczytałem lectio doctoris. Otóż problem niezrozumienia obecnego po-
łożenia Polski w Europie, i w ogóle w systemie międzynarodowym przez nas samych ma swoje 
racjonalne uzasadnienie. Trudno jednak nie wskazywać na to, że obecne tzw. elity polityczne 
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są bez wyobraźni, a prywatę przedkładają nad sprawy całego narodu i państwa. Do tego do-
chodzi katastrofalna kultura polityczna. Przykładów nie brak. Bolejemy nad tym. Z ocenami 
i tezami zawartymi w wykładzie – zgadzamy się.

Książkę E. Thomasa Wood’a i St. M. Jankowskiego „Karski”8 mam w swoim zbiorze. Natu-
ralnie, wzbogaciła ona naszą wiedzę o samym Bohaterze i rodzinie, oraz trudnym okresie 
dla naszego narodu, w którym przyszło Panu służyć i świadczyć o godności człowieka…

Pół roku później nadszedł list:

Drogi Eugeniuszu. Właśnie otrzymałem Twój Rocznik. Tak jak poprzednie interesujący, po-
ważny i doskonale redagowany.

Podziwiam Cię, że nieustannie tę ważną działalność prowadzisz. Wszyscy musimy Ci za to 
być wdzięczni. […] Ciągle staram się być czynny publicznie. Nie piszę więcej, bo mam słabe 
oczy i trzęsie mi się ręka. […]

Najlepsze życzenia oddany Jan Karski.

Wraz ze świątecznymi życzeniami zdrowia i powodzenia w szlachetnej działalno-
ści na Boże Narodzenie Karski pisze:

To naprawdę podziwu godne, iż przez tyle lat prowadzą Państwo działalność naukowo-
-polityczną. Dwunasty „Rocznik” równie ciekawy, jak poprzednie. Mam je wszystkie i pójdą 
z moimi archiwami do Hoover Institute – Stanford University. […] Pamiętam i pozdrawiam 
prof. Ashøja, a Panu, szlachetny Panie Eugeniuszu dłoń mocno ściskam.

U mnie bez zmian, choć, ostatnio postarzałem się i osłabłem.
Oddany Jan Karski

Poza okolicznościowymi życzeniami nastąpiła dłuższa przerwa w koresponden-
cji. Skądinąd było wiadomo, że Karski raczej na maszynie nie pisze, a tu niespo-
dzianka. List na maszynie z wyjątkiem odręcznego Drogi Przyjacielu i Oddany Jan 
Karski. Jak się domyślamy, ktoś wyręczył autora w pisaniu. Wówczas poruszał się 
już na wózku. A oto jego podyktowane słowa:

Mam nadzieję, że przychodzisz już do pełni zdrowia. Potrzebny jesteś! Przecież bez Ciebie 
Instytut uschnie i zmarnieje…

To bardzo pięknie, że Pani Marta kontynuuje Twoją pracę. Każdy numer Twego pisma jest 
bardzo ciekawy i wartościowy.

Ja też chorowałem. Leżałem 7 tygodni w szpitalu. Przeszedłem dwie operacje. Ale już wra-
cam do formy.

Pozdrawiam Cię serdecznie i Twej dzielnej Pani Marcie ręce całuję. Trzymajmy się!

W odpowiedzi 20 kwietnia 1999 roku przesłaliśmy list następującej treści:

Czcigodny i Drogi Przyjacielu,
bardzo dziękujemy za list z 12 bm. oraz życzliwe słowa otuchy. Dowiadujemy się o Twojej 

przebytej chorobie i siedmiotygodniowym pobycie w szpitalu. Cieszy nas jednak fakt, że szczę-

8 E. T. Wood, S. M. Jankowski, Karski. How one man tried to stop the Holocaust, New York, 1994.
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śliwie przebyłeś dwie operacje i wracasz do sił. Oby Pan zachował Ciebie jeszcze przez długie 
lata.

Jeśli chodzi o mnie, to czuję się coraz lepiej, ale już nie mogę tak intensywnie pracować jak 
poprzednio. Zmęczenie przychodzi znacznie szybciej. Odważyłem się polecieć do Londynu, gdzie 
mam zajęcia na naszym uniwersytecie, ale ze względu na mój stan zdrowia wróciłem szyb-
ciej niż zwykle.

Polski Londyn w ciągu ostatnich dziesięciu lat oczywiście się zmienił – grono moich przy-
jaciół z wojennej emigracji się mocno skurczyło. Odżyły natomiast stare, z czasów gimnazjal-
nych i studenckich w kraju.

W Instytucie najstarsza generacja – Mogensen (90), Hurwic (89), Głowacki (83), Ashoej (80) 
– jest mimo różnych dolegliwości, stale jeszcze czynna, ale na zwolnionych obrotach. Mamy 
nadzieję, że młodsi nas zastąpią. Z zadowoleniem więc odnotowuję, że prawie wszyscy nasi 
członkowie utrzymują kontakt z nami.

Na posiedzeniu Rady Powierników w maju br. będziemy się zastanawiali nad zapewnie-
niem kontynuacji prac Instytutu, co jest o tyle istotne, że członkowie Rady pełnią swoje funk-
cje honorowo.

Mimo upływu lat, bardzo mile wspominamy Twój pobyt w Kopenhadze, oraz wspólnie spę-
dzone dni.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszelkiej pomyślności

Niezwykłą okazją do spotkania się z Janem Karskim mogła być prezentacja 
książki Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu9 29 września 1999 roku 

na Zamku Królewskim w Warszawie. Niestety, zaproszenie wysłane przez Wydaw-
nictwo Książkowe „Twój Styl” w Warszawie dotarło do Kopenhagi 5 październi-
ka… W tej sytuacji mogliśmy tylko listownie pogratulować, przeprosić i wyjaśnić 
naszą nieobecność na promocji.

Czcigodny i Drogi Panie Profesorze,
przed kilkoma dniami wróciłem z Rzymu, gdzie brałem czynny udział w sesji Stałej Konfe-

rencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, reprezentując nasz Instytut i jego 
zbiory archiwalne.

W dniu dzisiejszym nadeszło zaproszenie Wydawnictwa, które prezentowało Pańską książ-
kę „Tajne Państwo” w Zamku Królewskim w Warszawie. Jak Pan widzi, przy najlepszej chęci 
nie byłem w stanie wziąć udziału w tej prezentacji, a jednocześnie i przede wszystkim spotkać 
Pana Profesora w Warszawie. Dziękuję za pamięć o nas, bardzo żałuję i przepraszam.

Cieszę się jednak, że książka się ukazała i przez to poszerzy wiedzę o tym heroicznym okre-
sie w historii naszego narodu. W moim zbiorze mam książkę z 1948 r. w języku francuskim.

W dniu 3 bm. rozpoczęliśmy piętnasty rok pracy Instytutu. Myślę, że w tym okresie czasu 
nasza działalność została zauważona przez Skandynawów, a szczególnie Nagroda im. Stani-
sława Sawickiego (pioniera polskiej skandynawistyki, zamordowanego w 1944 w Warszawie).

9 J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu, oprac. W. Piasecki, Warszawa, 1999.
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Podobnie jak w poprzednich latach, mamy dość bogaty program prac badawczych, ograni-
czany tylko przez posiadane środki będące do naszej dyspozycji. To nie jest nic nowego. W każ-
dym razie nie brak nam zapału i ofiarności współpracowników.

Życzymy dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiamy

W grudniu 1999 roku otrzymaliśmy tradycyjne życzenia świąteczne oraz kilka 
słów skreślonych przy tej sposobności:

Proszę wybaczyć, że nie piszę częściej i więcej. Moje zdrowie się pogorszyło ostatnio, poza tym 
słabną mi oczy i trzęsą się ręce. Dla działalności publicznej Pana BRAWO!

Oddany Jan Karski

Niespodziewanie w styczniu 2000 roku nadszedł zwyczajowy w krajach anglo-
saskich list „thank you” na różne okazje, w którym Karski, dziękując za przesła-
ne życzenia i przesyłając własne, informuje, że jest słaby i z wielkim trudem może 
opuszczać mieszkanie.

Profesor Jan Karski (właśc. Jan Romuald Kozielewski, ur. 1914 w Łodzi), jedna 
z najwybitniejszych postaci i moralny autorytet cywilizacji XX stulecia, zmarł 

13 lipca w jubileuszowym roku Pańskim 2000 w Waszyngtonie i został pochowany 
obok swej żony na miejscowym cmentarzu Góry Oliwnej.
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jan karSki and HiS cOrreSpOndence 
WitH tHe pOliSH-Scandinavian inStitute 

in cOpenHagen
Summary

This paper presents an exchange of letters between the Polish-Scandinavian Research In-
stitute in Copenhagen and the Polish hero Jan Karski, Washington, DC. The Institute 

in Copenhagen, represented by its director (Eugeniusz S. Kruszewski), scientific secretary 
(Józef Parnas) and members of the management (Tadeusz Głowacki, Jørgen Mogensen), 
began to correspond with Jan Karski in 1986, and received a final letter from him in 2000. 
The main object of the correspondence was cooperation with the Polish-Scandinavian Re-
search Institute in the area of World War II and the extermination of Jews in German-oc-
cupied Poland. We mediated between people from Germany, France, Great Britain and the 
USA who expressed their opinions about the Claude Lanzmann movie „Shoah”, and World 
War II reality in Poland during German occupation. Jan Karski visited Denmark and Swe-
den in 1988, and his lectures and interviews were very successful. It was a very fruitful col-
laboration.

Keywords: Jan Karski, Scandinavia, Polish-Scandinavian Institute in Copenhagen, Poles in 
Denmark

jAN KARSKI I jEgO KORESPONDENCjA…





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 3, 2015

361

Włodzimierz bronic-czerechowski
Built Environment Research Design Centre 

Institute of Science & Technology PUA 
Research Design Studio 

London

Habitat 21. 
tHe Self-SuStaining, intelligent 

citiZenSHip cOMMunity. a neW MOdel 
Of HuMan SettleMent / agglOMeratiOn

The harmony between opposites
constitutes the essence of the World.

backgrOund

Humanity from the start of its existence has striven to create the ideal social and 
physical environment. Towns and the built environment are a manifestation 

of the political, social, economic and spiritual force of values of the period.
The best example of the above aspirations is illustrated by garden cities devised 

by Ebenezer Howard devised garden cities, who in the 19th century developed his 
analysis of society into programmes for the physical environment, description of 
ways of life, town diagrams, using these images as political tools for social change. 
This example testifies the power of urban / architectural images showing the poten-
tial of new socio-physical forms to support healthier, happier ways of life.



362

At the beginning of the last century, as a reaction to the then existing socio-po-
litical situation, there arose a new movement – modernism. The aim of modernism, 
being a progressive intellectual position with a number of connotations (social, 
economic, political, spatial), was the creation of a „New World” to end poverty and 
social inequality. Architecture, town planning and engineering in this period, were 
seen as the main tools that would lead to social / political transformation.

The Agenda 21 at the UN Rio de Janeiro Earth Summit in June 1992 to adopt 
„sustainable development” policies was followed by the EU summit in Lisbon 
2000 („Knowledge based economy”), but implementation of posited ideas on glob-
al and local levels remains unsatisfactory.

Rapid technological development in the last 50 years and a number of new and 
various offshoot industries (eg. Information Technology, Virtual Reality) are ac-
celerating the process of civilisation across the entire world. This brings increasing 
and quantifiable benefits to people, but, is at the same time accompanied by some 
negative environmental effects. Also society itself has lagged behind the dynamics 
of technological development leading to social problems which are widening.

Single-use housing development, nursing homes / sheltered housing built exclu-
sively for the elderly are hardening social divisions and fostering senility. Schools 
– with their institutional structure sustaining passive education. Sport complexes 
– which tend to underpin the concept of the majority as passive spectators of com-
mercialized sports entertainment.

These require to deepening of knowledge of man’s environment within the field 
of cultural anthropology, a broader image of the ecology of the life of man:
 ■ The sociology of urban agglomerations, applied environmental psychology, the 
taxonomy of behavioural science to satisfy the functional and aesthetic needs of 
a diverse set of people.

 ■ This is because users change with time, new repertories develop and values of so-
ciety shift. 

 ■ Towns / urban agglomerations – centres of information, transportation, commu-
nication and social interaction – defined more than any other parameters by in-
creasing demands for energy, which is the heart and the life-blood of our civili-
sation.

 ■ The exponential growth of use of IT (information technology) and VR (virtual 
reality) as a new technologies that have fundamental influence on the organisa-
tion of future urban structures aiming for self-sufficiency.

The above, as well as decreasing traditional sources of energy with their negative 
influence on the biosphere, require progressive solutions as well as a holistic 

approach in order to improve the existing situation. It also constitutes a challenge 
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to provide a new proposal of broad-scope model settlement to achieve a balance 
in the environment within the sphere of technological achievement through crea-
tion of new social structures – The Self-Sustaining Intelligent Citizenship Society.

Habitat 21

The urban agglomeration / community unit capable of performing important 
social, civic and cultural functions can be defined – from an ecological standpoint 

– as sustainable if it can generate all necessary resources and render any arising pol-
lution harmless.

intrOductiOn

The aim of Habitat 21 (H21) is the creation of a New Model of Human Habitat 
– an innovative, flexibly designed, intelligent urban agglomeration, a plan the 

main purpose of which is to integrate human activity in space and time, to achieve 
– in the broad sense – self-sufficient social community groups, coherent agglom-
eration – the size of which is dictated by market forces.

apprOacH

It is proposed to use Goal Satisfying Methodology (GSM) / Environmental Design 
Field (EDF) to achieve the above goal – the creation of the Habitat of the 21st century.
GSM integrates a necessary spectrum of expertise and concern, including Build-

ing Information Modelling (BIM) management, ensuring co-ordinated and com-
municable inputs at all levels. It also leads to greater identification, responsibility 
and pride for all those taking part in this process after completion.

This approach will not only guide new development proposals, but will at the 
same time address the need for upgrading quality of life for our society, where peo-
ple enjoy living, working and spending their leisure time, leading to happier and 
healthier society.

tHe Self-SuStainability prOgraMMe

This forms a broad platform for the development of resources and facilities to meet 
the rising expectations of the „consumer” of the built environment, which will 

match human environmental needs and the environment.
The broad platform of the self-sustaining community should address the follow-

ing main aspects of existence :
1. Domicile and work – the habitat concept attempts to achieve consistent envi-

ronmental quality for society as a whole.

hABITAT 21…
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2. Education – oriented to the future, focussed on the main stages of human life, 
replacing the present passive increasingly obsolescent education system. The 
main objective of a new proposed system should be development of pupils’ abili-
ties to learn to their full potential throughout their life and acquire the ability to 
relate and choose through social interaction / integration. This should lead to the 
creation in the future of a new social structure – the intelligent citizenship com-
munity – and through „SEED Programme” – society (SEED – sustainability, en-
vironment, energy, demonstration).

Włodzimierz Bronic-Czerechowski

Diagram 1. Goal satisfying metholology 
user need environmental process

* Spectrum of all necessary professional disciplines, Sc. Institutions, Soc. organizations, developer, contractor

Source: prepared by Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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3. Health – requires development of programmes emphasizing prevention, encour-
aging physical activities complemented by a new food retailing concept, which 
may well revolutionise present shopping systems and bring significant benefits 
to society in general („Eco-market 21” – W. Bronic-Czerechowski, deposited to 
London’s Patent Office).

4. Leisure and Recreation – to provide playgrounds, sports, cultural activities with-
in walking distances of parkland. Local centre facilities all within walking dis-
tance (under 10 min.).

5. Servicing infrastructure – should form the basis of the self-sustainability of an 
eco-community where ultimately buildings will become a major energy source, 
including energy through solar technology.
 ■ Waste – to be processed on factory lines to produce product of value to indus-
try and agriculture.

 ■ Water – conservation programmes to ensure recycling for industrial process-
ing and non-potable domestic use.

 ■ LED lighting – saving energy out and indoor.
 ■ Communications – home automation, use of most recent technology.

cOncept Of a neW MOdel Of Habitat – H21 (Seed)

The development of sustainable, culturally stable citizenship communities is the 
key requisite for the future prosperity of any country.

The concept of a new community will rationalise human settlements, optimis-
ing life under habitat conditions, humanising the relationship between home, work, 
a new education system and recreation. The habitat concept attempts to achieve en-
vironmental quality for all residents, as they will have authentic contact with nature 
in mixed-use settlements.

Site selection should be carefully considered, preferably with the south exposition, 
uncontaminated and not in proximity to landfill sites, as it could have a profound 
effect on habitants’ health. This is because the environment rather than genetic fac-
tors pose the greatest risk to health.

The socio-economic aspects – viability determines size of the eco-community 
at approximately 60 ha, including parkland (approx. 40 ha planned land use and 
parkland settings – 20 ha). 40 ha comprise approximately 2000 households (approx. 
5000–6000 inhabitants), which can support all necessary amenities and generate 
sufficient energy. The cost of the proposed manufactured housing system – to be vi-
able – requires a production minimum of 2000 dwellings p.a. The cost would then 
be lower that of traditional construction by up to 20%.

hABITAT 21…
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The proposed Self-Sustaining urban agglomeration contains approx. 14 000 
households for 35 000–40 000 residents. Total area of 420 ha.

The eco-cell of the Self-Sustaining Community comprises a cluster of 20–30 
dwellings plus elderly (frail) housing, the layout of which promotes habitants’ in-
teractions, integration by providing communal meeting places (barbecues etc.) and 
playgrounds. It is also proposed – to make it special place – to provide translucent 
„artificial clouds” generating energy by day and reproducing it when required in 
the form of glowing light from the sky. A composition of colour, festival of warmth 
and welcome („solar technology” – organic liquid polymer more durable than sili-
con sprayed on translucent plexiglass / or thin translucent PV film).

The Community Core – comprising the community centre, new type of man-
agement-governance, services employment, commerce, health, cultural and recre-
ation entertainment facilities. The artificial clouds could also be created at central 
areas. An appropriate mood could then be created to meet requirements of place, 
time and events, thus positively influencing the users’ behavioural patterns.

Parkland – adjacent to the community clusters and its centre, contains schools 
(with nursery classes), sports, recreational facilities. Plants to be selected for their 
ability to absorb carbon dioxide and release oxygen.

Włodzimierz Bronic-Czerechowski

Diagram 2. Pre-feasibility study process diagram 
(user need environmental programme)

Source: prepared by Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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Mobility – pedestrian network proposes walking distances well below 10 min. 
to services and educational facilities, health, recreational and parkland, work, pub-
lic transport as well as cultural facilities. Thus encouraging pedestrian movement 
as well as directly linking local areas with the agglomeration centre via an addition-
ally proposed covered pedestrian moving pavement. Collector roads will link com-
munities to the main road and agglomeration centre. Minor access roads will serve 
community clusters without encroaching onto pedestrian routes.

Public transport will use an electric bus service. It is anticipated that in the future 
all private cars will become electrical as this technology is becoming more popular 
and widespread. A railway station at the agglomeration centre will connect the habi-
tat to the nearby city centre and other major towns. In view of the rail renaissance, 
in the future, some consideration should be given to the creation of a solar powered 
vacuum trains system.

infraStructure

Habitat 21 will evidently allow for the most efficient infrastructure, the minimis-
ing of vehicular traffic due to easy pedestrian accessibility to all types of facilities.

Servicing infrastructure – the H21 community concept embraces a range of 
options for building design extending from low use of energy to the generation of 
power through the use of solar technology within the construction of the dwelling 
unit and recycling waste to energy.

hABITAT 21…

Diagram 3. Development diagram 
(user need environmental programme)

Source: prepared by Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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Lighting holistic master plan – intelligent network gives not only streets and 
key urban landmarks the energy efficient LED light treatment (energy saving 
above 80%), but can also be used as the foundation for indoor environments and 
artistic events.

Communications – to assist in achieving further savings in household running 
costs and increased comfort H21 proposes full home automation to control acces-
sibility, security and safety, environment, entertainment, monitor energy and wa-
ter consumption. Also, the expected arrival times of buses / trains and tapping into 
an environmental advice channel, as well as use the most efficient communication 
system.

Water conservation programmes will ensure that „grey” water is recycled for ir-
rigation, industrial processing and non-potable domestic use.

Waste and refuse – the eco-community will be equipped with a vacuum system 
for collecting, separating, reprocessing and extracting chemical-free end product 
of value to industry and agriculture.

Sewage treatment plant
Population of 5000
Sledge produced per day   60 m3

Energy spare per day   12 therms
Recycled water treated per day  410 m3

Refuse
Dry waste per day   5028 kg
Energy     24,640,000 BTU’s
Recycled water would be an increasing resource to be exploited.

The cost of the vacuum drainage plant is dependent on the area served, if the 
site is 40 ha only, there will be saving of about 30% irrespective of the population.

By using gas from the sewage plant to fire incinerator, the heat reclaimed from 
 the refuse incinerators would provide 3000 galons/hr (913 650 i.) of domestic 

hot water at 65°C, sufficient to provide the daily hot water requirements of approx. 
1000 households. The cost of such a project would be in the region of 10% above 
the cost of providing a traditional infrastructure. However, there will be saving on 
land area and return on the by-products.

Therefore the infrastructure of the new H21 model, renewable energy as well as 
an integrated waste management strategy forms the basis of self-sufficiency leading 
to a balanced environment and „0” carbon dioxide emissions.

Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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gOvernance

It is proposed that the community of Habitat 21 will form – through management 
governance – their own water authority, not only to make use of purified rainwa-

ter but also to recycle urban waste, sewage and refuse for energy consumption and 
for agricultural purposes (organic fertilizer), thus attempting to make a substantial 
contribution to cost reduction for the habitant (local taxes) and to achieve ecologi-
cal equilibrium.

neW generatiOn HOuSing

A key part of H21 comprises the concept of a flexibly-designed housing system. 
 The system is integrating in an innovative way, through the use of the newest 

cutting edge technology in the manufacturing of residential units (automated la-
ser controlled erection management system). Social / technological solutions (pho-
tosynthesis, iodisation) with effective and low cost construction methods are imple-
mented, while utilising high quality architecture.

The system allows for organisation and alteration of internal living space in ac-
cordance with changing needs and / or user lifestyle. The innovative, flexibly de-
signed structure offers a place to live, which is within the reach of various social 
groups / classes – equally for the younger generation entering into „adult” life. In 
view of the sun’s therapeutic properties, all living rooms, bedrooms and conserva-
tories, as well as gardens, are designed to face south.

tHe Habitat 21 delivery

It is proposed that delivery of the Self-Sufficient Intelligent Citizen Community, 
a new model of Habitat 21, will be undertaken by a newly formed International 

Development Corporation, a public-private partnership, which will include con-
struction and finance entities in its composition.

The use on a wide scale of the planned new urban structure SEED – the integra-
tion of science, technology and art – will also lead to the formation of a new social 
structure, Citizenship Intelligent Society.

hABITAT 21…
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Włodzimierz Bronic-Czerechowski

Habitat 21. 
nOWy MOdel OSiedla / aglOMeracji MiejSkiej

Streszczenie

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – wg statystyk GUS – zajmuje w stosunku do po- 
 trzeb, w prawie wszystkich wskaźnikach, jedno z ostatnich miejsc w Europie.

Miasta określa bardziej niż jakiekolwiek inne parametry rosnące zapotrzebowanie ener-
gii, która stanowi serce i puls naszej cywilizacji. W Polsce zasoby energetyczne obliczane 
są na jedno pokolenie, bowiem około 50% energii elektrycznej konsumują obiekty budow-
lane, którą w około 95% generuje spalanie geopaliw.

Nagły rozwój technologii w ostatnich kilkudziesięciu latach powoduje przyspieszenie 
procesu cywilizacyjnego na świecie, przynosząc wymierne korzyści ludzkości, jednocześnie 
powodując zjawiska negatywne. Społeczeństwa nie nadążają bowiem za dynamiką zmian, 
powodując pogłębiające się dysproporcje w środowisku ludzkim, skupisk miejskich.

Powyższe, jak i zmniejszanie się tradycyjnych źródeł energii oraz ich ujemny wpływ na bios-
ferę, wzrastające problemy z usuwaniem odpadów miejskich wymagają nowych, progresyw-
nych socjotechnicznych rozwiązań holistycznych – szeroko pojętej antropologii kulturo-
wej, koncepcji nauk behawioryzmu – ekologii życia człowieka.

Wielobranżowy Projekt nowego modelu osiedla Habitat 21 (H21), innowacyjnej struk-
tury urbanistycznej i socjalnej, wytycza nowe kierunki oraz formy przestrzenne architektu-
ry i urbanistyki, ruchu pieszego i kołowego, transportu.

H21 adresuje aspekty: nowego systemu edukacji, zamieszkania i pracy, zdrowia i rekre-
acji, nowego systemu zarządzania. Stanowi propozycję zrównoważonego, samowystarczal-
nego osiedla społecznego, racjonalizującego i optymalizującego jakość życia człowieka.

Wielkość społecznej jednostki mieszkalnej / aglomeracji miejskiej, dyktowanej przez ry-
nek, zapewni spełnienie podstawowych funkcji socjalnych, ekonomicznych, ekologicznych, 
przestrzennych, jak i politycznych.

Kluczowym elementem H21 jest innowacyjny, generujący energię odnawialną, elastycz-
nie pomyślany, różnorodny system mieszkaniowy integrujący – przy użyciu ostrza najnow-
szych technologii – rozwiązania socjalne i techniczne z efektywnymi, niskimi kosztami no-
wych metod konstrukcji, przy zachowaniu wysokiej jakości budownictwa.

Innowacyjny typ zabudowy o nowych formach – integracja nauki, techniki i sztuki – za-
oferuje miejsce zamieszkania osiągalne dla różnych grup społecznych, młodego pokolenia, 
pozwoli na organizację przestrzeni mieszkalnej według zmieniających się potrzeb oraz sty-
lu życia użytkownika.

Infrastruktura H21 stanowi nową propozycję strategii energii odnawialnych lokalnej ge-
neracji i dystrybucji, zintegrowanych z gospodarką odpadami miejskimi. Holistyczny mas-
terplan inteligentnej sieci elektrycznej – oświetlenia ulic, kluczowych elementów miejskich, 
dominant, jak również wewnątrz inteligentnych budynków, łącznie z bezprzewodową, rekordo-
wo oszczędną, ultraszybką komunikacją – prowadzi do oszczędności energii ponad 80%.

Włodzimierz Bronic-Czerechowski
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Powyższe stanowi podstawę samowystarczlności, prowadzącej do zrównoważonego śro-
dowiska, bez zanieczyszczeń biosfery (zero CO2, CFC, HCFC).

Implementacja pilotowego osiedla H21 ze środków prywatnych lub w partnerskim ukła-
dzie prywatno-publicznym stanowić będzie paradygmat innowacji, podniesienia konkuren-
cyjności, prowadzącej do rozwoju miast w Kraju i UE. Zastosowanie na szeroką skalę no-
wego modelu H21 osiedla / aglomeracji miejskich, nowych struktur socjalnych – Programu 
SEED (akronim: Sustainability, Environment, Energy, Demonstration) – zmierzać będzie 
do stworzenia nowej obywatelskiej kultury społecznej, zdrowszego fizycznie i duchowo 
społeczeństwa wiedzy.

Realizacja obiektów o znacznie niższych kosztach nabycia miejsca zamieszkania i użyt-
kowania, spowoduje ożywienie rynku mieszkaniowego, przemysłu budowlanego i przemy-
słów pokrewnych (meblarskich, elektrycznych itd.), prowadząc do rozwoju gospodarczego, 
bowiem podnoszący konkurencyjność nowy typ budownictwa mieszkaniowego – z uwagi 
na powyższe konotacje socjalne, ekonomiczne i technologiczne, przestrzenne, jak i poli-
tyczne – stanowi koło zamachowe rozwoju gospodarczego każdego kraju.

Słowa kluczowe: Habitat 21, zrównoważone środowisko, ekologia, energia odnawialna, 
nowe struktury, zarządzanie

hABITAT 21…
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OśWIATA POLSKA POZA gRANICAMI 

RZECZYPOSPOLITEj – STAN I PERSPEKTYWY 

NAUCZANIA PRZEDMIOTóW OjCZYSTYCh 

W STANACh ZjEDNOCZONYCh AMERYKI PóŁNOCNEj

Pomyślny rozwój społeczeństwa opiera się na relacjach współzależności ludzi, 
którzy coraz częściej próbują sobie odpowiedzieć na pytanie: kim jesteśmy? 

Określają się w kategoriach języka, religii, historii, obyczajów, kultury i edukacji, 
a w rezultacie identyfikują się z określonymi grupami etnicznymi.

Związany ze strukturą społeczną problem wielokulturowości Stanów Zjedno-
czonych od zawsze był matecznikiem różnorakich idei i pomysłów, będąc w rów-
nym stopniu przedmiotem troski tak polityków, jak i pedagogów.

Ameryka jest krajem, który buduje swoją tożsamość, jednocześnie nie odbie-
rając jej innym. Współczesna polityka USA wspiera rozwój poszczególnych kul-
tur oraz związanych z nimi języków poszczególnych grup etnicznych, zapewniając 
równocześnie możliwość opanowania języka angielskiego. Wychowanie w eduka-
cji amerykańskiej traktowane jest jako transmisja zdobyczy kulturowych i podtrzy-
mywanie naturalnych interakcji dziecka z jego środowiskiem i rozwijającym się 
społeczeństwem. Przyświeca temu idea jak najlepszego przygotowania uczniów 
do uczestnictwa w wielokulturowym życiu poprzez rozwijanie potencjalnych moż-
liwości każdego z nich. Realizacja tych zamierzeń polega na indywidualnym podej-
ściu, uwzględniającym także sferę wartości, z którą są związani, tak aby nie odcina-
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jąc się od korzeni, stawali się lepszymi obywatelami Stanów Zjednoczonych i mieli 
większe szanse życiowe.

Słowa prof. Joan Friedenberg z Uniwersytetu Southern w stanie Illinois – każ-
de państwo, które otwiera drzwi dla emigrantów, otwiera je także dla ich dzieci… 
– określają charakter zmian, na rzecz bowiem szeroko rozumianych procesów 
i zjawisk pluralistycznych zrezygnowano z działań zmierzających do tzw. asymila-
cji narodowej.

Za podstawę prawną regulującą bilingwistyczny model edukacji przyjęto The 
Bilingual Education Act, zatwierdzony w 1968 roku, a ratyfikowany przez Kon-
gres USA odpowiednio w roku 1974 i 1988. Istotą tej ustawy jest próba znalezienia 
remedium na problemy związane z adaptacją środowisk imigracyjnych, realizowa-
na poprzez wprowadzanie do szkół dwujęzycznego systemu nauczania.

Strukturę oraz wytyczne amerykańskiej oświaty określają akty prawne, z cze-
go No Child Left Behind Act z 2002 roku odzwierciedla założenia ideologiczne, 
polegające na równym dostępie do informacji i nauki w optymalnych warunkach, 
umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału ucznia.

Pomimo tego że – według amerykańskiego ustawodawstwa oświatowego – 
każda z mniejszości narodowych i etnicznych ma nadane szerokie prerogatywy 
edukacyjne, nie wszystkie grupy korzystają z tych praw w równym stopniu. Dzia-
łania wielu rządów krajów pochodzenia imigrantów zamieszkałych na terenie 
USA zogniskowane są wokół promowania rodzimej kultury, przede wszystkim 
własnego języka. Wprowadzenie do systemu szkolnictwa (zarówno publiczne-
go, jak i prywatnego) zajęć edukacyjnych w zakresie nauki języków ojczystych 
otwiera tym państwom możliwość kształtowania polityki edukacyjnej wobec 
mniejszości na terenie USA. Działania prowadzone są w oparciu o umowy dwu-
stronne.

W takim kontekście funkcjonują też amerykańskie szkoły polonijne. Jakie za-
dania stoją przed nimi? Przede wszystkim wyposażenie dzieci w umiejęt-

ność posługiwania się językiem ojczystym, zapoznanie z historią Polski i jej tra-
dycjami, kształtowanie tożsamości kulturowej, postawy identyfikacji z krajem 
pochodzenia z równoczesnym otwarciem na inne kultury.

W USA, mimo że wiele osób pochodzących z Polski wykonuje prestiżowe zawo-
dy oraz zyskało dobrą pozycję społeczną (i trzeba dodać, że to tendencja wzrosto-
wa), wciąż pokutuje wizerunek Polaka jako nisko wykwalifikowanego pracownika, 
wykonującego słabo płatne prace. A zatem do zadań polskiej edukacji należy roz-
budzanie ambicji młodych ludzi i zachęcanie ich do zdobycia możliwie najlepsze-
go wykształcenia, co w konsekwencji buduje również prestiż naszego Kraju. Celem 

jolanta Tatara
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specyficznym jest bycie oparciem dla uczniów, zwłaszcza gdy pozbawieni rodziny 
i przyjaciół pozostawionych w Polsce są w Ameryce od niedawna. Szkoła polonij-
na to dla nich szansa na odnalezienie się w nowej sytuacji, zwłaszcza że nauczyciel 
wywodzący się z tej samej kultury etnicznej i językowej może łatwiej rozpoznać po-
trzeby i wyjść im naprzeciw.

Dla uczniów urodzonych w Stanach Zjednoczonych, których związki z Pol-
ską są innego rodzaju, obecność w szkole polonijnej wynika z potrzeby uwierzy-
telnienia przekazów rodzinnych, nadania im geograficznych i historycznych re-
aliów. Tutaj takie osoby mogą znaleźć pomoc w określeniu, kim są, aby będąc 
tego świadomymi, mogli w pełni uczestniczyć w życiu kraju, w którym mieszkają. 
A trzeba wiedzieć, że większość badań socjologicznych dotyczących przemian 
kulturowych imigrantów ukazuje kryzys tożsamości w generacji wzrastającej poza 
ojczyzną przodków – i to już w drugim pokoleniu. Amerykańskie Biuro Staty-
styczne podaje, że 3% Amerykanów, czyli około dziewięć milionów ludzi ma pol-
skie pochodzenie, jednak tylko 7% z nich, czyli około 600 000 używa języka pol-
skiego na co dzień1.

Ponaddwustuletnie doświadczenie pokazuje, że odpowiedź na wciąż aktualne 
pytanie o to, czy ułatwiać integrację, czy przede wszystkim strzec polskiej tożsa-
mości, brzmi: promować integrację społeczną równolegle z zachowaniem i pielę-
gnowaniem ojczystego dziedzictwa. Do tego potrzeba mądrych pedagogów, którzy 
afirmując tradycje polskie, nie będą deprecjonowali tradycji innych – aby Pola-
cy nie zamykali się w swoim kręgu, innych postrzegając jako obcych, co w konse-
kwencji zawsze okazuje się słabością.

Szkoła polonijna powinna zapewnić uczniom i nauczycielom miejsce przyja-
zne, które będzie sprzyjało rozwojowi zarówno jednych, jak i drugich, wzmagało 
w nich wytrwałość i entuzjazm do tego, co robią. Chodzi też o to, by jej oferta była 
ciekawa, nie ograniczała się do nauki języka, ale by proponowała fascynującą po-
dróż w głąb szeroko rozumianej kultury polskiej. Do ważnych zadań szkoły należy 
również budowanie pozytywnego wizerunku kraju pochodzenia, który większości 
młodych ludzi kojarzy się wyłącznie z wypoczynkiem wakacyjnym i odwiedzinami 
u rodziny. Bardzo ważne jest uświadomienie im, jak ogromny rozwój dokonał się 
w Polsce w ciągu ostatnich lat, a także zapoznanie ze skierowaną do polonijnej mło-
dzieży szeroką ofertą studiów (również w języku angielskim) oraz wdrażanie pro-
jektów translatorskich, mogących mieć wpływ na jej późniejszą drogę zawodową.

Przy tym wszystkim należy uważać, aby przybliżając Polskę, z jednej strony – 
nie omijać dotyczących jej spraw trudnych, kontrowersyjnych (zarówno aktual-

1 U.S. Census, 2012.

OśWIATA POLSKA POZA gRANICAMI…



378

nych, jak i z przeszłości), a z drugiej – unikać stronniczości, by nauczyciel nie in-
doktrynował uczniów swoimi poglądami politycznymi, religijnymi, społecznymi 
itd., ale przekazywał rzetelną wiedzę, pobudzając młodych do refleksji i kształtując 
w nich postawę krytyczną wobec poznawanych faktów.

Jeśli przyjmiemy, że współczesne społeczeństwa podlegają procesom szybkiej 
modernizacji, nie dając stałych i gotowych znaczeń, najbardziej istotnym zadaniem 
edukacji międzykulturowej jest przekazywanie młodym pokoleniom kultury oj-
czystej w warunkach emigracji (zagadnienia transnarodowości, integracji, dwukul-
turowości). Wobec powyższego warto pochylić się nad zagadnieniami, takimi jak:
 ■ promocja polskiego dziedzictwa i kultury za granicą;
 ■ próba zdefiniowania tożsamości współczesnej Polonii poprzez pryzmat jej dzie-
dzictwa emigracyjnego, w tym językowego;

 ■ podkreślanie ważności kontaktu i komunikacji narodowej na obczyźnie;
 ■ powinności i możliwości edukacji międzykulturowej młodzieży polskiej poza 
granicami Kraju.

Sprawą oczywistą jest, że realizowany w szkole polonijnej program powinien roz-
budzać zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Polski. Stanie się tak, jeśli 

placówka będzie żywa i dynamiczna, skutecznie broniąca się przed patosem i ten-
dencjami ksenofobicznymi. Mało tego – także współpracująca z różnymi organi-
zacjami lokalnej (a nawet szerszej) społeczności, uczelniami, instytucjami kultury, 
amerykańskimi szkołami, a ponadto korzystająca z nowych technologii, podnoszą-
ca jakość pracy za pośrednictwem konferencji, seminariów, szkoleń itp.

Oddziaływanie szkoły polonijnej może być skuteczniejsze poprzez organizo-
wanie z przedstawicielami innych grup etnicznych spotkań, umożliwiających wza-
jemne poznawanie i budzenie szacunku wobec różnych narodów i kultur, w tym 
polskiej ze strony innych nacji. Tak więc otwartość, ale i wierność wartościom po-
nadczasowym, umożliwiającym rozwój ludzkości, a także umiłowanie polskości 
ze świadomością naszego wkładu w chlubne zdobycze cywilizacji (nauki i kultury) 
wydają się podstawą funkcjonowania oświaty polonijnej i gwarantem jej właściwe-
go miejsca na mapie świata.

jolanta Tatara
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pOliSH educatiOn beyOnd tHe bOundarieS 
Of tHe republic – tHe cOnditiOn and perSpectiveS 
Of teacHing tHe natiOnal curriculuM in tHe uSa

Summary

The positive development of society is linked to inter-dependence between people, who 
often ask themselves the following question: who are we? They define themselves with 

the help of categories: language, religion, history, traditions, culture, and education.
America is a country that is building its identity, while at the same time not taking away 

the identity of its immigrants. American education upholds and supports the interactions 
of children with their natural environment and culture. Therefore, it is necessary to give 
Polish school students the opportunity to learn Polish language, history, and culture, in or-
der to make them better citizens of the United States, so that they may proudly represent the 
Polish ethnic group, of which they are a part.

Polish schools should give students the opportunity to interact with their own culture, 
gain an understanding of this culture, and improve their communication skills, in the hope 
that this will give them a sense of cultural identity, and also the ability to open up to other 
cultures.

Polish education has many more functions and responsibilities outside Poland than it 
does within Poland; it not only teaches, but also provides support for students. The main 
goal of Polish schools is to help students answer the following question: who am I? – I, who 
am conscious of my roots, while at the same time wishing to participate fully in the coun-
try in which I am living?

Keywords: Polish education in the USA, educational law, bilingualism 
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fILOZOfIA NA POLSKIM UNIWERSYTECIE 

NA OBCZYŹNIE, RED . MAgDALENA PŁOTKA, 

jOANNA PYŁAT, ARTUR ANDRZEjUK, 

WYDAWNICTWO vON BOROWIECKY, 

WARSZAWA – LONDYN, 2014, 308 S ., 4 NLB .

W roku 2014, kiedy uroczyście obchodziliśmy w Londynie 75. rocznicę po-
wstania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, ukazała się publikacja, która 

dokumentuje wartość uczonych tworzących przez dziesięciolecia duchowy i mery-
toryczny fundament uczelni w zakresie filozofii. Inicjator tej placówki szkolnictwa 
wyższego na obcej ziemi, historyk prof. Oskar Halecki, nie był w stanie przewidzieć 
jesienią 1939 roku w Paryżu, że idea polskiego kształcenia poza Krajem przetrwa 
aż do XXI wieku, pokonując wszelkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne. Wszyst-
kim rozproszonym po świecie uczonym związanym z PUNO przyświecał jeden 
cel: zachowanie tożsamości narodowej Polaków poza Krajem, przy jednoczesnym 
wsparciu uchodźców w ich walce o wolną i suwerenną Ojczyznę.

Według Artura Andrzejuka,

na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie uprawiano filozofię w sposób charakterystycznie 
polski, na który – zgodnie z propozycją Wiesława Strzałkowskiego – składał się konkretyzm 
w filozofii bytu, praktycyzm w etyce i filozofii politycznej oraz moralizm we wszystkich podej-
mowanych zagadnieniach „okołofilozoficznych” (skrzydełka okładki książki).

Na niwie naukowej przełożyło się to na różne obszary filozofii, takie jak metafi-
zyka, teoria rzeczywistości (Piotr Augustyniak, Józef Maria Innocenty Bocheński, 
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Marek P. Prokop, Adam Żółtowski), logika, historia logiki (Józef Maria Innocenty 
Bocheński, Czesław Lejewski), filozofia polityczna, filozofia prawa (Józef Maria In-
nocenty Bocheński, Augustyn Jakubisiak, Eugeniusz Jarra, Tymon Terlecki), estety-
ka, filozofia kultury (Hubert Franciszek Kostrzański, Jerzy Mirewicz, Halina Tabor-
ska, Tymon Terlecki), historia filozofii (Józef Maria Innocenty Bocheński, Marek 
P. Prokop, Wiesław Strzałkowski, Adam Żółtowski), teodycea, filozofia religii (Piotr 
Augustyniak, Jerzy Mirewicz), etyka (Augustyn Jakubisiak, Hubert Franciszek Ko-
strzański), epistemologia, filozofia nauki, metodologia filozofii (Augustyn Jakubi-
siak, Irena Szumilewicz-Lachman).

Wydanie tej publikacji poświęconej wieloletniemu rektorowi PUNO prof. Woj-
ciechowi Falkowskiemu, wybitnemu brytyjskiemu psychiatrze i polskiemu malarzo-
wi, człowiekowi wielu talentów (Halina Taborska, Przedmowa, s. 9), było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Fundacji Ma-
teusza B. Grabowskiego, Fundacji Veritas oraz parafii św. Jana Ewangelisty w Lon-
dynie (Wimbledon Putney).

Książka ma ciekawą konstrukcję. Składa się na nią 18 artykułów. Wśród nich znajdu-
ją się syntetyczne oraz szczegółowe opracowania najważniejszych filozofów związanych 
z PUNO. Wprowadzeniem w problematykę jest szkic historyczny Artura Andrzejuka 
i Magdaleny Płotki – Polski Uniwersytet na Obczyźnie i filozofia, którego dopełnienie 
stanowi prezentacja postaci polskich filozofów emigracyjnych napisana przez Artura 
Andrzejuka pt. Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, orientująca czytel-
nika w uprawianych przez badaczy londyńskiej uczelni kierunkach, prądach i zainte-
resowaniach. Opublikowanie tych dwóch tekstów symultanicznie w języku polskim 
i angielskim potencjalnie poszerza krąg odbiorców, co jest znakomitym pomysłem, 
gdyż służy propagowaniu wiedzy o naszej myśli filozoficznej na świecie.

Kolejne artykuły ukazują w porządku chronologicznym systematyczny rozwój 
polskiej myśli filozoficznej na uchodźstwie. Dawid Lipski swoje rozważania zaty-
tułowane Oskar Halecki i Polski Uniwersytet za Granicą poświęcił organizatorowi 
i założycielowi Polskiego Uniwersytetu w Paryżu w 1939 roku, historykowi zna-
nemu w wolnym świecie (ale nadal w znikomym stopniu w Kraju), dla którego 
uprawianie nauki było zagadnieniem filozoficznym. Michał Krajski w artykule pt. 
Kartezjusz jako prekursor heglizmu w ujęciu Adama Żółtowskiego przybliża poglą-
dy uczonego, który uważał, że kartezjanizm antycypuje heglizm. Magdalena Płotka 
omówiła badania prof. filozofii prawa Eugeniusza Jarry polskiej myśli politycznej 
XV i XVI wieku. Marcin Andrusieczko ukazał przekonania Jana Ostrowskiego-Na-
umoffa na temat filozofii współczesnej. Arkady Rzegocki przedstawił poglądy prof. 
prawa, ekonomii i nauk politycznych Zdzisława Stahla, także znakomitego czynne-
go publicysty prasy emigracyjnej.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Aż dwa teksty poświęcono dominikaninowi Józefowi Marii Innocentemu Bocheńskie-
mu. Jerzy Niepsuj skupił się na jego etyce wojskowej i doświadczeniach żołnierskich, a Ja-
cek Grzybowski w rozdziale pt. Ojczyzna i naród w myśli J. M. Bocheńskiego – Polaka i emi-
granta – na zastosowaniu filozoficznych narzędzi św. Tomasza z Akwinu do definiowania 
społeczno-moralnych kategorii ojczyzny i narodu, rozumianych jako przestrzeń realiza-
cji człowieczeństwa. Krzysztof Dybciak w tekście zatytułowanym Filozofowanie Tymona 
Terleckiego – między personalizmem a hermeneutyką doszukuje się wątków filozoficznych 
w twórczości literackiej znanego krytyka, teatrologa, estetyka i moralisty emigracyjnego. 
Z kolei Izabella Andrzejuk podjęła kwestie Filozofii w myśli historycznej i politycznej Tymo-
na Terleckiego, który był wyraźnie pod wpływem idei Feliksa Konecznego na temat dzie-
jowego determinizmu rozwoju cywilizacji. Część omawiającą praktycznie zorientowanych 
filozofów kończy analiza Michała Zembrzuskiego O związku myślenia i działania – Wie-
sław Strzałkowski jako historyk filozofii.

Wśród polskich filozofów działających na obczyźnie nie mogło zabraknąć posta-
ci księży jezuitów i chrystusowców, reprezentujących nurt myśli katolickiej. Joanna 
Pyłat opisała Wpływ koncepcji filozoficznych i postaw życiowych ks. Jerzego Mirewi-
cza (TJ) i ks. Józefa Guli (TCh) na kształt i charakter środowisk polskich w Londynie. 
Sylwetka wielkiego animatora intelektualnego ks. Jerzego Mirewicza została uzu-
pełniona rozważaniami Anny Kazimierczak-Kucharskiej.
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Wspomnienie o swojej babci, badaczce zajmującej się metodologią nauk, filo-
zofią nauki i przyrody Irenie Szumilewicz-Lachman napisała Ewa Szumilewicz. 
Mariusz Grygianiec pochylił się nad Ontologią reistyczną Czesława Lejewskiego, 
logika, przedstawiciela szkoły lwowsko-warszawskiej, ucznia prof. Stanisława Le-
śniewskiego. Joanna Pyłat przybliżyła sylwetkę prof. Haliny Taborskiej, filozofa, 
historyka sztuki, doktorantki Władysława Tatarkiewicza, obecnej rektor PUNO. 
Jarosław Gałuszko zaznajomił czytelnika z filozoficznymi wzorcami Marka P. Pro-
kopa oraz jego polemiką na temat ateizmu.

Tom wieńczy próba charakterystyki filozofii uprawianej na PUNO, skreślona 
piórem Artura Andrzejuka, gdzie pomimo że nie prowadzono specjalistycznych 
studiów filozoficznych, nadawano stopnie doktorskie z filozofii. Autor swoje rozwa-
żania potraktował jako wstęp do badań historyczno-filozoficznych. Zwrócił uwa-
gę na praktyczne nastawienie filozofii na PUNO, wyrażające się w trosce o potrze-
by narodu i Kraju oraz nawiązanie do rodzimego dorobku myśli filozoficznej, jak 
również na jej moralny ton, stroniący od amoralnych podszeptów machiawelizmu 
(Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, s. 232). Wyraźnie wizualizują to 
prace opublikowane w języku polskim i angielskim. Artur Andrzejuk prześledził 
wzajemne oddziaływanie polskich filozofów i ich usytuowanie na niwie naukowej.

Do publikacji dołączono dwa aneksy. Pierwszy – autorstwa Joanny Pyłat – ob-
razuje Wkład filozofii i filozofów w historię, rozwój i dorobek naukowy Polskiego 
Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, napisany na podstawie materiałów źró-
dłowych – nigdy wcześniej niepublikowanych zasobów z Archiwum PUNO. Drugi 
stanowi Wybór dokumentacji archiwalnej. Noty o autorach oraz Indeks osobowy spi-
nają klamrą to udane wydawnictwo.

Reasumując, czytelnicy otrzymali oryginalną publikację, która prezentuje w syn-
tetyczny sposób dorobek polskiej myśli filozoficznej na uchodźstwie w XX wieku, 
uczonych związanych z najmniejszym uniwersytetem na świecie, którzy w Kraju są 
prawie nieznani. Układ typograficzny omawianej publikacji może sugerować, że to 
czasopismo, zawiera bowiem streszczenia każdego rozdziału w języku angielskim, 
słowa kluczowe, noty o autorach. Jednak niewątpliwie to pozycja zwarta, jednora-
zowa. Występujące małe rozbieżności w tytułach omówienia a tytułami niektórych 
rozdziałów nie umniejszają książce wartości. Opracowanie ze względu na walory po-
znawcze oraz dokumentacyjne jest godne polecenia humanistom. Powinno zaintere-
sować wszystkich Polaków, a wśród uczonych przede wszystkim filozofów, history-
ków, socjologów, politologów, a na pewno studentów i maturzystów.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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hALINA TABORSKA, 

MIASTO, KTóRE NIE ZgINęŁO . LUDNOść CYWILNA 

WARSZAWY 1939–1945 I POMNIKI jEj POśWIęCONE, 

BELLONA, WARSZAWA, 2014, 143 S ., 1 NLB .

Jesienią 2014 roku ukazała się publikacja prof. Haliny Taborskiej – filozofa (estety-
ka), historyka sztuki, od 2011 roku rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 

w Londynie, zatytułowana Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 
1939–1945 i pomniki jej poświęcone. Zdawać by się mogło, że opracowanie to wpisu-
je się w liczne wątki historyczne poświęcone wojennym losom stolicy, rozpowszech-
niane – oprócz formy drukowanej – także przez środki komunikowania masowego, 
jednak wrażliwość Autorki – kształtowana między innymi przez znakomitych profe-
sorów, takich jak Władysław Tatarkiewicz czy Roman Ingarden – wiedzie czytelnika 
w rejony memorialnych znaków Warszawy poświęconych ludności cywilnej. Zatem 
to starannie edytorsko wydane dzieło dotyczy rzadko podejmowanej kwestii, miano-
wicie pomników dedykowanym cywilnym ofiarom wojny, choć – jak Halina Tabor-
ska zaznacza we wstępie – wpisują się one od dziesięcioleci w codzienne życie i wizeru-
nek stolicy (s. 7). Badaczka tym samym oddaje hołd zgładzonej ludności Warszawy, 
upamiętnia jej losy w otwartej publicznej przestrzeni miasta, które nie zginęło (s. 8).

Książka jest dokumentalnym zapisem peregrynacji Autorki po stolicy – wywia-
dów z artystami, twórcami warszawskich pomników, a także wstrząsających relacji 
świadków tamtych wydarzeń – bardzo cennym, bo ponadczasowym. Halina Tabor-
ska, oddając głos uczestnikom tych zdarzeń, uniknęła zbędnego patosu. Publikacja 
jest wkładem w rejestrację zapisów faktograficznych, emotywnych inskrypcji, histo-
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rycznych dookreśleń – czyli zmian dokonywanych po 1989 roku na poszczególnych 
monumentach (przykładowo umieszczenie nowych elementów na pomniku Polegli 
Niepokonani, zaprojektowanych przez jego twórcę Gustawa Zemłę – dużej kotwicy 
Polski Walczącej z brązu na tarczy bojownika, kamiennego znaku Polski Walczącej 
na bloku rozbitej barykady), a 76 dobrej jakości zdjęć wykonanych przez Autorkę wi-
zualizuje memorialne dzieła, widziane z perspektywy miejskiego przechodnia.

Ten swoisty album, wydany na kredowym papierze, poprzez umiejętnie do-
brane fragmenty wierszy Władysława Broniewskiego, Icchaka Kacenelsona, An-
toniego Słonimskiego, Bolesława Taborskiego (prywatnie męża Haliny Taborskiej, 
warszawskiego powstańca z Mokotowa), w zestawieniu z konkretnymi zdjęciami – 
potęguje siłę rażenia i niewątpliwie zmusza czytelnika do refleksji.

Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, ma bibliografię załącznikową 
oraz dwa indeksy: osobowy i ilustracji. Rozdział pierwszy pt. O ludności cywilnej 
Warszawy i monumentach jej poświęconych krótko wprowadza w historię miasta 
czasów wojny, podaje straty w ludziach oraz materialne. Omawia Pomniki wspól-
ne, do których Autorka zaliczyła pomnik Bohaterów Warszawy, znany pod na-
zwą Warszawska Nike (pierwsza lokalizacja – plac Teatralny, kolejna – przy Tra-
sie W–Z na ulicy Nowy Przejazd), monument Polegli Niepokonani (usytuowany 
na Woli), odrestaurowany cmentarz Powstańców Warszawy (na Woli), pomnik Ba-
rykada Września 1939 (w pobliżu Hali Banacha, nosiciel licznych inskrypcji i ta-
blic), pomnik Poległych, Zamordowanych oraz Wypędzonych Mieszkańców War- 
szawy (park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, stoi w grupie mo-
numentów poświęconych historii i ludziom powstańczej Warszawy).

Rozdział drugi zatytułowany Pomniki dla ofiar cywilnych obejmuje pomnik-
-cmentarz poległych w Wawrze, Posąg Wojownika (znany też pod nazwą Bojow-
nik z Faszyzmem), pomnik Szpitala Wolskiego (na zbiegu ulic Górczewskiej i Płoc-
kiej), pomnik Ojców Redemptorystów (ulica Karolkowa 49), pomnik Ofiar Rzezi 
Woli (aleja Solidarności), pomnik Tędy Przeszła Warszawa (ulica Traktorzystów 
24), pomnik Nieznanej Warszawianki (mozaika; postrzegana przez artystę Micha-
ła Zadarę jako odpowiednik Grobu Nieznanego Żołnierza; rondo w alei 3 Maja).

Pomniki Żydów Warszawy – to rozdział trzeci, który unaocznia udręczenie, hor-
ror i śmierć mieszkańców getta zlokalizowanego w stolicy przez 30 wojennych mie-
sięcy. Zaprezentowane wybrane pomniki

nawiązują do nich przez swą lokalizację i inskrypcje […], których szczególną cechą jest to, 
że mocno wrośnięte w krajobraz stolicy i współistniejące z licznymi znakami pamięci dla in-
nych ofiar cywilnych miasta, przynależą jednocześnie do światowego zbioru monumentów 
Holokaustu oraz toczącego się od dziesiątków lat dyskursu na ich temat (s. 67).

Autorka z detalami wyjaśniła znaczenie judaistycznej ikonosfery „świątyni pa-
mięci”, jaką jest pomnik na tzw. Umschlagplatz (ulica Stawki), upamiętniający 
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Żydów wywożonych z getta do Treblinki, Pierwszego Pomnika Bohaterów Getta 
(na jego osi zostało usytuowane główne wejście do Muzeum Historii Żydów Pol-
skich), muru-pomnika Umschlagplatzu (ulica Stawki), bloku sjenitowego na Trak-
cie Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów Polskich, dwóch pomników Bojowników 
Getta (głazy narzutowe z nazwiskami poległych powstańców), pomnika Ewaku-
acji Bojowników Getta Warszawskiego (ulica Prosta 51), pomników poświęconych 
Januszowi Korczakowi (Jaktorowska 6, cmentarz żydowski przy ulicy Okopowej, 
skwer przy Pałacu Kultury i Nauki), pomnika organizacji Żegota, utworzonej przez 
Polskie Państwo Podziemne dla ratowania Żydów, a także głazu dedykowanego pa-
mięci komendanta Mordechaja Anielewicza.

Rozdział czwarty – Miejsca pamięci narodowej i ich miejskie konteksty – anali-
zuje kilkuelementowe memorialne instalacje przestrzenne, które podlegały z cza-
sem różnym przemianom. Należy do nich miejsce pamięci narodowej przy ulicy 
Górczewskiej 32 – duży krzyż, tablica Tchorka, tablica pamiątkowa, ośmiometro-
wy stalowy krzyż upamiętniający pomordowanych na Woli. Kolejne znajdują się na 
Żoliborzu – przy ulicy Bieniewickiej 2b – resztki muru tzw. Grossówki z fotografią 
pokazującą zrujnowany budynek, miejsce rozstrzelania mieszkańców okolicznych 
domów. W mapę memorialną miasta wpisują się także pomniki usytuowane na te-
renach przykościelnych, najstarsze znaki pamięci o pomordowanych mieszkańcach 
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dzielnicy Wola (s. 93), przykładowo pomnik na dziedzińcu kościoła pw. św. Waw-
rzyńca, figura Maryi Panny Niepokalanej na dziedzińcu klasztoru przy ulicy Ka-
rolkowej 49, pomnik umieszczony na ogrodzeniu poświęcony 50 000 ofiar rzezi 
na Woli, dwie tablice na placu Męczenników Warszawskiej Woli.

Inne miejsca pamięci usytuowane są w ulicznym zgiełku, na obrzeżach dworca 
Warszawa Zachodnia czy targowisku. Do takich pozbawionych ciszy i kontempla-
cyjnego nastroju należą: pomnik upamiętniający 80 rozstrzelanych więźniów Pa-
wiaka, przy Hali Banacha, pomnik w parku Morskie Oko, upamiętniający egze-
kucje cywilnej ludności Mokotowa, pomnik mieszkańców Mokotowa niosących 
pomoc powstańcom warszawskim, głaz pomnikowy poświęcony Dzieciom War-
szawy (ulica Witolda Małcużyńskiego na Ursynowie).

Inną formą uczczenia pamięci cywilnych ofiar są Tablice – pomniki, które ukazuje 
rozdział piąty. Umieszczane są na ścianach, najczęściej na fasadach warszawskich do-
mów, bloków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, kościołów, szkół, szpi-
tali, jak również na fragmentach murów i ogrodzeniach. Stanowią swoistą sieć pamięci, 
obejmującą całe miasto. Ujednolicony tekst wyryty na wszystkich tablicach głosi:

Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. Różnią się tylko liczby 
zabitych, zazwyczaj bez podawania nazwisk ofiar. […] Słowa „tu” lub „w tym miejscu” – sy-
gnalizują autentyczność lokalizacji, uwiarygodniają miejsca narodowej traumy (s. 104–105).

Są dowodem pamięci egzekucji ludności cywilnej dokonanych przez Niemców 
w tzw. pierścieniu warszawskim, obejmującym m.in. Las Kabacki, Las Sękociński 
koło Magdalenki, Lasy Chojnowskie, Puszczę Kampinoską, a w mieście – ogrody 
sejmowe czy ruiny getta lub po prostu ulice stolicy. Upamiętniają także powstańczą 
martyrologię miasta.

Halina Taborska pokazała poruszające miejsca pamięci, na przykład przy ulicy 
Mszczonowskiej na wolskich Odolanach zachowaną drewnianą szubienicę z tabli-
cą informującą o mordzie dokonanym na więźniach Pawiaka czy dziesiątki innych 
tablic naściennych i różnych znaków pamięci, przykładowo przy alei Solidarności, 
ulicy Solec 63, Alejach Jerozolimskich, Alejach Ujazdowskich 1/3, 21, ulicy Bar-
skiej 4, Senatorskiej, Wolskiej 2/4/6, 85, 112–128, Elektoralnej 8; w dzielnicy Tar-
gówek – przy ulicy Cyryla i Metodego 2; żoliborski park, plac Zamkowy, przy ulicy 
Grójeckiej 20b, targowisku warzywno-owocowym „Zieleniak” na Ochocie, na te-
renie fabryki „Ursus”, zajezdni tramwajowej przy ulicy Młynarskiej 2, w Parku So-
wińskim, przy cmentarzu prawosławnym.

Po przeczytaniu tej książki nasuwa się pytanie – do kogo Halina Taborska ją kieru-
je? Na pewno do ludzi umiejących funkcjonować w przestrzeni narodowej bez sporów 
ideologicznych czy politycznych, chcących pamiętać o tych wstrząsających wydarze-
niach, które były udziałem, często niezidentyfikowanych, cywilnych ofiar wojny – zwy-
czajnych, prostych, nieogromnych, ginących w przerażeniu i bezradności (A. Słonimski, 
s. 18), na chwałę nieujarzmionego miasta, które nie zginęło (s. 135).

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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MIROSŁAW MATYjA, 

INTERNOWANIE POLSKIEj 2 . DYWIZjI STRZELCóW 

PIESZYCh W SZWAjCARII W LATACh 1940–1945 

NA PODSTAWIE v KONWENCjI hASKIEj Z 1907 ROKU, 

WYDAWNICTWO POLIgRAf, BRZEZIA ŁąKA, 2013, 290 S .

W 2013 roku ukazała się drukiem praca doktorska Mirosława Matyi pt. Inter-
nowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii w latach 1940–

1945 na podstawie V konwencji haskiej z 1907 roku, afiliowana przez Zakład Ba-
dań nad Emigracją przy Instytucie Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie w Londynie. Autor od ponad dwóch dekad mieszka w Szwajcarii, 
jest politologiem, ekonomistą i historykiem. Doktoryzował się na Wydziale Eko-
nomiczno-Społecznym Uniwersytetu we Fryburgu oraz na Polskim Uniwersyte-
cie na Obczyźnie. Obecnie pracuje w Radzie Nadzorczej Rynków Finansowych 
w Szwajcarii oraz jako visiting professor na Universidad Autónoma de Guadalajara 
w Meksyku. Losami polskich żołnierzy internowanych w czasie II wojny świato-
wej w Szwajcarii zainteresował się, gdy pracował w Archiwum Konfederacji Szwaj-
carskiej w Bernie. Miał dostęp do dokumentów oficerów i żołnierzy z 2. Dywizji 
Strzelców Pieszych, która była jednostką piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie w latach 1939–1940 we Francji, internowaną w latach 1940–1945 w Szwaj-
carii.

Celem badań Matyi było przedstawienie procesu formowania, walki i interno-
wania w Szwajcarii omawianej formacji wojskowej oraz analiza podstaw prawnych 
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internowania Polaków w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego. 
Autor podjął temat prawie dziewiczy, nietypowe bowiem losy dywizji, w porówna-
niu z innymi jednostkami wojskowymi PSZ na Zachodzie, nie zostały dotąd grun-
townie opisane. Badania miały uzasadnić tezę, że

internowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii w latach 1940–1945 nie 
było zgodne z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego, a szczególnie z V konwen-
cją haską z 1907 roku (s. 16).

Praca została oparta głównie na nieznanych dotąd materiałach archiwalnych 
oraz wywiadach przeprowadzonych z byłymi żołnierzami PSZ na Zachodzie.

Publikacja ma przejrzystą i logiczną strukturę, na którą składa się wstęp, pięć 
rozdziałów oraz wnioski końcowe. Rozdział pierwszy pt. Sformowanie i działania 
bojowe 2. Dywizji Strzelców Pieszych we Francji w 1940 roku ukazuje tło historycz-
ne, czyli ewakuację po klęsce wrześniowej władz Rzeczypospolitej do Rumunii, 
utworzenie rządu polskiego na emigracji, podstawy formalnoprawne sformowa-
nia Polskich Sił Zbrojnych we Francji, ich walkę na terenie tego kraju, inwazję nie-
miecką na Francję, utworzenie, organizację i szkolenie wojskowe 2. DSP oraz walki 
tej formacji w szeregach armii francuskiej, przekroczenie granicy francusko-szwaj-
carskiej przez tę dywizję i jej internowanie w Szwajcarii, a także status polityczny.

Rozdział drugi – Sytuacja polityczno-ekonomiczna Szwajcarii w okresie II wojny 
światowej oraz podstawy prawne i fazy internowania 2. Dywizji Strzelców Pieszych 
– analizuje sytuację polityczną, militarną, kryzys ekonomiczny, politykę imigracyjną 
Szwajcarii w przededniu internowania żołnierzy francuskich i polskich. Podrozdział 
zatytułowany Podstawy prawne internowania obcych wojsk na terytorium Szwajcarii 
obejmuje takie kwestie, jak: konwencje międzynarodowe, wewnętrzne uregulowania 
prawne Konfederacji Szwajcarskiej, struktura organów szwajcarskich odpowiedzial-
nych za internowanie żołnierzy obcych wojsk, etapy internowania polskich żołnierzy 
w tym kraju w okresie: czerwiec 1940 – luty 1941, 1941–1945, 1945–1946.

Rozdział trzeci pt. Działalność 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii podej-
muje wątki pracy internowanych na rzecz gospodarki szwajcarskiej (praca dobro-
wolna, wprowadzenie obowiązku pracy) oraz ich wkładu w gospodarkę szwajcar-
ską, jak również programu kształcenia (obozy uniwersyteckie dla internowanych, 
Polski Obóz Licealny, nauka na poziomie zawodowym i powszechnym), działal-
ności kulturalnej żołnierzy 2. DSP, a także tajnego szkolenia wojskowego prowa-
dzonego przez Polaków. Autor omówił również kontakty internowanych Polaków 
z ludnością cywilną, w tym pomoc przez nią niesioną polskim żołnierzom, wpro-
wadzenie zakazu dla obywateli szwajcarskich bezpośrednich prywatnych kontak-
tów z internowanymi, zasady funkcjonowania ocenzurowanej poczty dla interno-
wanych.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Rozdział czwarty, zatytułowany Tajna ewakuacja, repatriacja oraz dalsze losy 
internowanych Polaków, pokazuje dramatyzm masowych ucieczek i falowo prze-
prowadzanej przez polskie władze w Londynie nielegalnej ewakuacji internowa-
nych do Francji, skąd żołnierze – już wcieleni do PSZ – mieli być przerzucani 
do Wielkiej Brytanii. Poznajemy fiasko pomysłu aliantów dotyczącego repatria-
cji Polaków do Kraju i naciski w tej sprawie po zakończeniu wojny. Autor obna-
ża stanowisko władz republiki alpejskiej wobec repatriacji Polaków, które zde-
cydowały w sierpniu 1945 roku o wydaleniu obcych wojsk z terytorium swojego 
państwa. Od 15 grudnia 1945 roku Polacy stali się w Szwajcarii niechcianymi 
i kłopotliwymi gośćmi. Matyja przedstawił proces repatriacji ze Szwajcarii in-
ternowanych oraz ich dalsze losy po kapitulacji Niemiec, czyli wyjazdy Polaków 
do Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Kanady. Autor przeprowadził stu-
dium przypadków kilku konkretnych osób (Polaków), których działania były re-
prezentatywne dla klimatu politycznego tamtego czasu, jeśli chodzi o wywiera-
nie zdecydowanych nacisków na opuszczenie Szwajcarii przez Polaków, pomimo 
zdobycia tam wykształcenia, pracy i zawarcia związku małżeńskiego z obywatel-
ką szwajcarską (która automatycznie traciła obywatelstwo). Uzupełnieniem tej 
części publikacji jest opis szykan Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce, 
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które dotyczyły około 2000 oficerów i żołnierzy 2. DSP powracających do Oj-
czyzny.

Rozdział piąty – Internowanie 2. Dywizji Strzelców Pieszych w neutralnej Szwajcarii 
w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego – wyjaśnia, na czym polega neu-
tralność państwowa, prawo do neutralności, neutralność wieczysta w prawie między-
narodowym, kodyfikacja neutralności, międzynarodowe prawo humanitarne (jego 
geneza), konwencje haskie (1899, 1907), konwencje genewskie. Zapoznaje czytelnika 
z prawami i obowiązkami państw neutralnych w okresie konfliktu zbrojnego, wresz-
cie z prawem do internowania 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii. Autor wy-
kazuje nieprawidłowości w egzekwowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego 
w stosunku do 2. DSP, takie jak: zakaz prywatnych kontaktów ludności cywil-
nej z internowanymi, w tym zawierania małżeństw (tzw. pomarańczowy rozkaz), 
wprowadzenie cenzury przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych, segrega-
cja Polaków w zamkniętych obozach internowania, obozach pracy, obozach kar-
nych, przeludnienie w miejscach ich przetrzymywania, niesprawiedliwe traktowa-
nie, przekazanie Niemcom broni i wyposażenia 2. DSP, a po zakończeniu wojny 
– przedwczesne naciski repatriacyjne władz Szwajcarii na internowanych Polaków. 
Matyja wyraża opinię, że

paradoksem było to, że ustalenia prawa wojskowego i cywilnego były niejednokrotnie prze-
jawem ambicji i antypatii szwajcarskich urzędników, a interpretowane wbrew ustaleniom 
konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym (s. 161).

Omawia także koszty internowania polskich żołnierzy w kraju Helwetów, które 
były pokrywane przez samych internowanych, zatrudnionych przy wykonywaniu 
prac fizycznych na rzecz gospodarki i obronności Szwajcarii.

Zasadniczą konkluzją autora jest stwierdzenie, że żołnierze 2. DSP nie byli trak-
towani w Szwajcarii zgodnie z zasadami V konwencji haskiej, na której mocy zosta-
li w tym kraju internowani na pięć lat.

Gdy dochodziło do zagrożenia dobrych stosunków Szwajcarii z Rzeszą Niemiecką, zasady 
V konwencji haskiej były ewidentnie łamane. Podobnie było w przypadku kontaktów inter-
nowanych z ludnością cywilną, które z kolei interpretowano jako zagrożenie interesów we-
wnętrznych republiki alpejskiej, co doprowadziło w konsekwencji do publicznego limitowania 
tych kontaktów (s. 168).

Autor swoją publikację uzupełnia siedmioma aneksami: 1. Konwencja haska V 
(1907) – Konwencja dotycząca praw i obowiązków mocarstw i osób neutralnych w ra-
zie wojny lądowej; 2. Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych (III konwencja ge-
newska); 3. Struktura 2. Dywizji Strzelców Pieszych; 4. Obsada personalna oficerów 
2. DSP internowanych w Szwajcarii; 5. Dane liczbowe oficerów i żołnierzy 2. DSP in-
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ternowanych w Szwajcarii; 6. Dane dotyczące wkładu pracy i zdobytego wykształcenia 
przez internowanych; 7. Pomarańczowy rozkaz, oraz bibliografią. Za poważne uchy-
bienie ciekawego skądinąd opracowania należy uznać brak indeksu osobowego. 

Reasumując, wszelkie publikacje naukowe, które niwelują białe plamy naszej hi-
storii, są godne odnotowania. Szwajcaria jest szczególnym państwem, które koja-
rzy się z dużą pomocą udzieloną internowanym Polakom w czasie II wojny świato-
wej, choćby w uzupełnieniu lub zdobyciu wykształcenia. Jednak autor podjął wątki 
mało znane, oparte na materiałach archiwalnych, dzięki czemu bezcenne. Miro-
sław Matyja zamierzał, jak napisał we Wstępie, pokazać czytelnikowi m.in. tło spo-
łeczne opisywanych zjawisk. Myślę, że obraz byłby pełniejszy, gdyby pokusił się 
o wykorzystanie bogatego zasobu artykułów prasowych z czasopism ukazujących 
się w Australii, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej 
Brytanii, a dotyczących omawianego okresu. Niemniej jednak książka jest war-
ta polecenia historykom, politologom oraz wszystkim zainteresowanym dziejami 
II wojny światowej i nowym porządkiem świata ustanowionym po jej zakończeniu.
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gRANICE DEMOKRACjI BEZPOśREDNIEj . 

WPŁYW SZWAjCARSKIEgO SYSTEMU 

POLITYCZNEgO NA PROCES INTEgRACYjNY 

MUZUŁMAńSKIEj MNIEjSZOśCI RELIgIjNEj, 

WYDAWNICTWO POLIgRAf, 

BRZEZIA ŁąKA, 2014, 261 S ., 5 NLB .

W 2014 roku została wydana monografia Mirosława Matyi pt. Granice demo-
kracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces 

integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, która powstała w wyniku badań 
przeprowadzonych w ramach projektu „Mniejszości narodowe w Szwajcarii” w Za-
kładzie Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej na Polskim 
Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Społeczność muzułmańska jest trzecią 
co do wielkości grupą wyznaniową w wielokulturowym i wielojęzycznym kraju 
Helwetów. Autor prześledził wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na przy-
znanie analizowanej mniejszości praw religijnych oraz proces integracyjny tej spo-
łeczności. Próbuje odpowiedzieć na zasadnicze pytania: kto faktycznie decyduje 
w szwajcarskim procesie politycznym, w jaki sposób dochodzi do wypaczeń w ra-
mach demokracji bezpośredniej? Matyja przeanalizował wyniki bezpośrednich 
głosowań kantonalnych i federalnych w Szwajcarii od momentu powstania Konfe-
deracji Szwajcarskiej w 1848 roku do dnia dzisiejszego dotyczących regulacji statu-
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su mniejszości narodowych na terytorium tego państwa i w ramach jego systemu 
politycznego. Autor zwraca uwagę na specyfikę demokracji bezpośredniej w Szwaj-
carii, na szczególne znaczenie jej konstytucji, na trudności wynikające ze zdecen-
tralizowanego federalizmu. Postawił ciekawą tezę:

Demokracja bezpośrednia nie sprzyja przyznaniu statusu publicznoprawnego religijnej 
mniejszości muzułmańskiej w tym kraju i jest elementem hamującym w procesie integracyj-
nym tej mniejszości (s. 19).

Opracowanie ma logiczną strukturę, zostało podzielone na dwie części, które 
zawierają łącznie sześć rozdziałów, w tym wnioski końcowe. Część pierwsza pt. 
Mniejszości narodowe w szwajcarskim systemie politycznym obejmuje charaktery-
stykę systemu politycznego Szwajcarii poprzez ukazanie szwajcarskiego federa-
lizmu, instrumentów demokracji bezpośredniej oraz charakterystykę mniejszo-
ści narodowych w Szwajcarii. Matyja analizuje pojęcie szwajcarskiej narodowości, 
ochronę mniejszości narodowych w konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej, szwaj-
carskie mniejszości językowe uznane i nieuznane prawnie, postanowienia konsty-
tucyjne, mniejszości religijne w Szwajcarii, podstawy konstytucyjne, mniejszości 
chrześcijańskie i niechrześcijańskie.

Na część drugą, zatytułowaną Oddziaływanie instrumentów demokracji bezpo-
średniej na status prawny mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii, składają się róż-
ne zagadnienia. Matyja opisuje mniejszość muzułmańską w ramach szwajcarskiego 
systemu politycznego w perspektywie statusu prawnego muzułmanów w Szwajca-
rii, rysu historycznego etapów ich imigracji do tego kraju, struktury socjologicz-
nej analizowanej mniejszości, prawa muzułmanów, rozwiązania w ramach Rady 
Europy oraz pozostałych ustaleń prawnych. Autor sytuuje wyznawców islamu 
w szwajcarskim porządku prawnym i politycznej debacie na temat mniejszości mu-
zułmańskiej, ukazując konflikt interesów rdzennych mieszkańców i mniejszości, co 
stanowi problem dla państwa szwajcarskiego.

Następnie Matyja dokonuje przeglądu referendów kantonalnych dotyczących 
statusu prawnego muzułmańskiej mniejszości religijnej i analizuje wyniki tych gło-
sowań, a także prezentuje referendum federalne na temat zakazu budowy minare-
tów w 2009 roku i kampanię przedreferendalną. Przytacza argumenty zwolenni-
ków i przeciwników, wyniki głosowania, analizuje je na podstawie różnych źródeł. 
Analogicznie postępuje z inicjatywą ludową i wyraża opinię, że referendum jest 
czynnikiem hamującym integrację mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii. Po-
piera to rozważaniami na temat oddziaływania inicjatywy ludowej i referendum 
na status tej grupy poprzez oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie. Obnaża skutki 
wpływu demokracji bezpośredniej i parlamentarnej na mniejszość muzułmańską 
w kontekście teorii konformistycznej, teorii rzeczywistego konfliktu oraz teorii elit.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Zastanawiający jest rozdział pt. Perspektywy integracji muzułmańskiej mniejszo-
ści religijnej w Szwajcarii, który przedstawia izolację społeczną i polityczną opisy-
wanej mniejszości, sytuując ją jako społeczeństwo równoległe, oraz próby prze-
zwyciężenia tego stanu rzeczy poprzez wyłonienie jednolitego przedstawicielstwa 
wyznawców islamu, a także intensyfikację procesu integracji na szczeblu federal-
nym i kantonalnym.

Wnioski końcowe autora są tożsame z konkluzjami innych badaczy procesów 
integracyjnych na świecie, jak choćby Andrzeja Chodubskiego, które prowadzą 
do konstatacji, że integracja mniejszości narodowych czy religijnych jest możli-
wa tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z dobrą wolą dwóch stron. Powracając 
do badań Matyi – są one potwierdzeniem tezy, że nie ma mowy o żadnej integra-
cji, dopóki

w Szwajcarii istnieje społeczeństwo równoległe, złożone z muzułmanów niechcących inte-
grować się ze społeczeństwem kraju zamieszkania, przedkładających prawo muzułmańskie 
(szariat) nad demokratyczne prawo szwajcarskie i świadomie – z różnych powodów – zamy-
kających się we własnym świecie (s. 156).

Na przeszkodzie konstruktywnego dialogu islamsko-chrześcijańskiego stoją 
także problemy językowe oraz niechęć lub niemożność przystosowania się popu-
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lacji muzułmańskiej w Szwajcarii do warunków współczesnej demokracji liberal-
nej, by stać się społecznością obywatelską. Badania autora wykazały, że demokra-
cja bezpośrednia, administracja państwowa i elity polityczne wpływają negatywnie 
na położenie mniejszości narodowych w kraju Helwetów. Otrzymaliśmy wizeru-
nek Szwajcarii pozornie otwartej na zewnątrz, jednak w rzeczywistości konserwa-
tywnej, usiłującej prawa mniejszości ograniczać do minimum,

argumentując swe stanowisko obawą przed wyobcowaniem narodowym i społecznym oraz 
utratą szwajcarskiej tożsamości narodowej (s. 157).

Jednakże ten proces przebiega dwubiegunowo, ponieważ same mniejszości na-
rodowe i religijne swoją pasywną i wyczekującą postawą wpływają na własny status 
oraz szanse równouprawnienia.

Reasumując, autorowi udało się wykazać właściwymi metodami badawczymi 
(analiza statystyczna, wywiady), że demokracja bezpośrednia w wydaniu szwaj-
carskim, z jej instrumentami, jakimi są inicjatywa ludowa i referendum, stanowi 
czynnik hamujący na drodze uzyskania pełnych praw polityczno-religijnych przez 
mniejszość muzułmańską zamieszkującą Szwajcarię. Pokazuje to całkowite fiasko 
programów multikulturowych nie tylko w Europie. 

Matyja swą publikację zaopatrzył w bibliografię oraz cztery aneksy. Pierwszy 
z nich zawiera konstytucję federalną Konfederacji Szwajcarskiej, drugi – Konwen-
cję ramową o ochronie mniejszości narodowych, trzeci – listę kantonów Szwajca-
rii w kolejności ich utworzenia, czwarty – główne partie polityczne kraju. Zabra-
kło mi jednak indeksu osobowego, który zwiększyłby walor naukowy omawianego 
opracowania.

Polecam te ciekawe rozważania nie tylko politologom, historykom, socjologom, 
ale także wszystkim zainteresowanym procesami zachodzącymi we współczesnym 
świecie.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Witold jan chmielewski

cZWarta kOnferencja kWietniOWa 
pOlSkiegO uniWerSytetu na ObcZyźnie 

W lOndynie We WSpółpracy 
Z uniWerSyteteM jagiellOńSkiM 

„SZkOlnictWO pOlSkie W aMeryce 
półnOcnej, aMeryce pOłudniOWej 

i auStralii”1

Z inicjatywy prof. dr hab. Haliny Taborskiej – rektor Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie w Londynie – od czterech lat w rocznicę katastrofy smoleńskiej 

organizowane są Konferencje Kwietniowe dedykowane pamięci ostatniego Prezy-
denta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, poświęcone ważnym kwe-
stiom dotyczącym uchodźstwa, a zwłaszcza szkolnictwa polskiego poza granicami 
Kraju od 1918 roku do czasów współczesnych.

Uczestnicy corocznych spotkań wywodzą się z krajowych i zagranicznych śro-
dowisk naukowych. Ci drudzy są związani z reguły z polską problematyką nie tylko 
swoimi zainteresowaniami badawczymi, ale także pochodzeniem i często bliskimi 
więzami rodzinnymi.

Pierwsza z cyklu Konferencji Kwietniowych, która miała miejsca 9 kwietnia 
2011 roku, podejmowała zagadnienie znaczenia działalności emigracji niepodle-

1 Sprawozdanie ukazało się także w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”, 2014, nr 3–4, s. 176–186.
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głościowej w Londynie w okresie istnienia PRL-u dla sprawy odzyskania pełnej 
niepodległości Kraju. Pokłosiem wielowątkowych rozważań na ten temat jest wy-
dana w 2013 roku publikacja pt. Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939–1990. 
Wybrane problemy z historii polskiej emigracji pod redakcją Haliny Taborskiej, Mi-
chaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego2. Treść tej książki ukazuje różne aspek-
ty funkcjonowania polskich władz w Londynie, ze szczególnym uwzględnieniem 
zmieniającego się zakresu ich zadań wynikających z aktualnych potrzeb, możli-
wości oraz sytuacji społecznej i politycznej w Kraju. Publikacja ta w istotny spo-
sób uzupełnia wiedzę na temat dziejów Polski od początku lat 40. do końca 80. XX 
wieku.

Kolejne trzy konferencje Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, zorganizowa-
ne we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (pierwsza również przy wsparciu 
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), dotyczyły ana-
lizy i oceny dorobku edukacji polskiej poza granicami naszego Kraju na przestrze-
ni ostatniego stulecia. Stałym miejscem obrad są dobrze znane rzeszom Polaków 
w Wielkiej Brytanii gościnne progi Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 
w Londynie.

W czasie konferencji z 10 kwietnia 2012 roku podjęto problematykę szkolnic-
twa polskiego w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii3. Na kolejnym spotkaniu, 
które odbyło się 11 kwietnia 2013 roku, skoncentrowano uwagę na polskiej eduka-
cji w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

Omawiania w niniejszym sprawozdaniu konferencja, mająca miejsce w dniach 
12 i 13 kwietnia 2014 roku, obejmowała tematykę z zakresu zagadnień oświato-
wych i nosiła tytuł „Szkolnictwo Polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Połu-
dniowej i Australii”. Jak wynika ze sformułowanych założeń organizacyjno-pro-
gramowych,

zadaniem konferencji […] było nie tylko badanie i analiza procesów edukacyjnych, zacho-
dzących w szkolnictwie polskim poza granicami kraju w blisko 100-letnim okresie, ale przede 
wszystkim jego dzisiejszych problemów, osiągnięć i potrzeb. Chodzi […] również o integrowa-
nie środowisk dydaktycznych i badawczych, zajmujących się polskim szkolnictwem na wszyst-
kich kontynentach. Konferencja jest […] otwarta dla osób zainteresowanych historią i teraź-
niejszością szkolnictwa poza granicami RP4.

2 Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939–1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji, 
red. H. Taborska, M. Fleming, A. Rzegocki, Londyn – Kraków, 2013.

3 Por. J. Pyłat, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Szkolnictwo polskie w Wielkiej 
Brytanii i Republice Irlandii”, „Zeszyty Naukowe PUNO”, 2013, seria 3, nr 1, s. 193–199. 

4 Konferencja międzynarodowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie „Szkolnictwo polskie w Ame-
ryce Północnej i Południowej oraz Australii”, 12–13 kwietnia 2014 r.; ze zbiorów PUNO.

Witold jan Chmielewski



417

Obrady otworzyła prof. dr hab. Halina Taborska, rektor PUNO, a także w imie-
niu organizatorów powitała senator Barbarę Borys-Damięcką, wiceprzewodni- 
czącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, ks. prał. Stefana Wylężka, rektora Polskiej Misji Katolickiej 
w Anglii i Walii, doktora honoris causa PUNO, ks. prał. dr. Władysława Wyszo-
wadzkiego, kapelana PUNO, konsula Michała Mazurka, przedstawiciela Amba-
sady RP w Londynie, dr. Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza, wiceprezesa Zjedno-
czenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, i przedstawicielkę Fundacji Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

Rektor serdecznie powitała także obecnych prezesów i członków polskich or-
ganizacji społecznych i kulturalnych prowadzących działalność na Wyspach Bry-
tyjskich oraz dyrektorów i nauczycieli szkół sobotnich, a także profesorów, stu-
dentów i absolwentów PUNO oraz studentów i absolwentów wspólnych studiów 
podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i PUNO. Obradom przysłuchiwa-
li się przedstawiciele polskich środków społecznego przekazu w Wielkiej Brytanii, 
a wśród nich dziennikarze czasopism i stacji radiowych – „Dziennika Polskiego”, 
Polskiego Radia Londyn oraz serwisów internetowych – Londynek (Londynek.net) 
i Polacy w Kraju i na Świecie (Patriot24.net).

Prof. Halina Taborska podkreśliła, że konferencja stanowi istotne ogniwo 
w realizacji programu badawczego Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO oraz Za-
kładu Badań nad Emigracją Polską w Wielkiej Brytanii (przy wsparciu organi-

KONfERENCjA „SZKOLNICTWO POLSKIE…”

1. Konferencję otwiera prof. dr hab. Halina Taborska, rektor PUNO; strona internetowa: 
Puno.edu.pl, dostęp 20 VIII 2014
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zacyjnym Zakładu Psychologii Stosowanej) pt. „Szkolnictwo polskie poza grani-
cami Rzeczypospolitej po roku 1918”. Wdrażanie w życie tego projektu zmierza 
do sformułowania nowych propozycji metodycznych, umożliwiających dokona-
nie wnikliwej analizy procesów edukacyjnych w szkolnictwie polskim na obczyź-
nie, do określenia nurtujących go problemów, wydobycia i upowszechnienia nie-
zaprzeczalnych osiągnięć oraz sformułowania potrzeb. Wynikiem realizacji tych 
inicjatyw powinien być realny udział PUNO w kształtowaniu oblicza szkolnictwa 
polskiego poza granicami Kraju w XXI wieku. Kwestia ta jest tym istotniejsza, że 
obecnie na obczyźnie mieszka około 20 milionów osób związanych pochodze-
niem z naszym Krajem. Według rektor Taborskiej, od poziomu ich kultury, wiedzy, 
kwalifikacji zawodowych zależy w znacznym stopniu obraz Polski w świecie. Dalej 
stwierdziła:

Głęboko wierzymy, że polskie wykształcenie i wychowanie może wpływać zarówno na jakość 
i trwałość kontaktów z krajem pochodzenia, jak i na pomyślne ułożenie sobie życia w miejscach 
osiedlenia. Trudno dziś szacować, jaki procent emigrantów czy migrantów, osób, które często 
samookreślają się jako „Polacy mieszkający poza Polską”, powróci do kraju. W przypadku dzie-
ci i młodzieży szczególnie ważne są programy kształceniowe, pomagające w nabyciu i podtrzy-
maniu znajomości języka polskiego, polskiej historii i kultury. Dla tych, którzy pozostaną poza 
krajem na długo lub na stałe, szkolnictwo polskie – od lat dziecięcych po uniwersytet – tworzy 

Witold jan Chmielewski

2. Dyskusja panelowa, od lewej: prof. dr Tom Urbaniak, o. mgr Olaf K. Bochnak OFM, 
o. prof. dr Herkulan A. Wróbel OFM, prof. zw. dr hab. Władysław T. Miodunka (stoi), 
senator RP Barbara Borys-Damięcka, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, 
prof. nadzw. dr hab. Witold J. Chmielewski, dr hab. Ewa Lipińska; strona internetowa: 
Puno.edu.pl, dostęp 20 VIII 2014
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szansę zachowania kontaktu z polską nauką, z tradycją religijną i narodową, a także umożli-
wia przekazywanie jej następnym pokoleniom5.

Dwudniowym obradom przewodniczyli kolejno: prof. nadzw. dr hab. Witold 
J. Chmielewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Ha-
lina Taborska (PUNO), prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie), prof. nadzw. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersy-
tet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Władysław T. Miodunka. Przedstawił re-
ferat „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej i Południowej. Podobieństwa 
i różnice”, w którym wykazał, że cele organizowania polskiego szkolnictwa na oby-
dwu kontynentach były podobne i zmierzały do przekazania kolejnym pokoleniom 
emigrantów określonych wartości, znajomości języka i kultury polskiej. Formy 
i metody realizacji tych zadań różniły się jednak. Uwarunkowane były m.in. roz-
mieszczeniem geograficznym i strukturą społeczną emigrantów, ich dostępem 
do programów nauczania, podręczników, możliwością korzystania z usług wykwa-
lifikowanych nauczycieli, pojawianiem się nowych grup emigracyjnych z Polski czy 
też sytuacją polityczną w kraju osiedlenia.

Następnie referat wygłosił o. prof. dr Herkulan Antoni Wróbel OFM, prowadzą-
cy pracę duszpasterską w Argentynie od grudnia 1966 roku, od 1983 przełożony 
wspólnoty zakonnej ojców bernardynów w Martin Coronado w prowincji Buenos 
Aires, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie w latach 1996–2006, profesor 
Akademii Polonijnej w Częstochowie6. W swoim wystąpieniu podjął temat „Szkol-
nictwo polskie w Argentynie w latach 1900–2014”. Podkreślił rolę Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w tym kraju w nauczaniu języka i kultywowaniu polskiej kultu-
ry. Podał interesujący, udokumentowany dziennikami lekcyjnymi, przykład pracy 
polskiej szkoły w miejscowości Azara w drugim dziesięcioleciu XX wieku. Przed-
stawił rolę udziału dzieci i młodzieży w obchodach tysiąclecia chrztu Polski jako 
znakomitej sposobności kształtowania postaw patriotycznych i wychowania religij-
nego młodego pokolenia polskich emigrantów.

Podobne kwestie poruszył w swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Wychowanie 
religijne dzieci i młodzieży w szkołach polskich w Argentynie”, o. mgr Olaf Ka-

5 Przemówienie powitalne prof. dr hab. Haliny Taborskiej wygłoszone 12 kwietnia 2014 r.; w zbio-
rach PUNO.

6 Jako historyk sporządził kartotekę polskich rodzin z dokładnymi o nich adnotacjami. Stworzył dla 
przyszłych historyków archiwum z prawdziwego zdarzenia. Znajdują się tam materiały o polskich 
organizacjach, polskich księżach i zakonnicach, polskich ośrodkach duszpasterskich, Polakach 
i Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Znajduje się w nim pięć tomów spisów polskich rodzin 
z terenów należących do sześciu diecezji argentyńskich w pobliżu Buenos Aires z 18 miejscowo-
ściami; J. Swastek, Wielki misjonarz, w: H. A. Wróbel, 50 lat przy ołtarzu. Jesień mego kapłaństwa, 
Buenos Aires, 2010, s. 171.
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zimierz Bochenek OFM, związany od 2005 roku z Polskim Ośrodkiem Katolickim 
Ojców Bernardynów w Martin Coronado w prowincji Buenos Aires w Argentynie. 
Zwrócił m.in. zwrócił uwagę na znaczenie wychowania religijnego w zachowaniu 
tożsamości narodowej dzieci polskiego pochodzenia. Podkreślił rolę praktyk reli-
gijnych i nauczania religii w krzewieniu języka polskiego na koloniach organizowa-
nych przez Polską Macierz Szkolną i w pracy dydaktyczno-wychowawczej Polskiej 
Szkoły Sobotniej im. 1000-lecia Chrztu Polski w Martin Coronado.

Z kolei ks. Ryszard Taraszka, prowadzący pracę duszpasterską w Brazylii w la-
tach 1998–2012, proboszcz parafii w Laxton Hall, Corby i Kettering w Wielkiej 
Brytanii, omówił zagadnienie: „Historia szkolnictwa polskiego w Brazylii i na-
uczanie religii”. Zwrócił uwagę na fakt, że nauka języka polskiego wśród Polaków 
zamieszkałych, często w trudnych warunkach, na rozległych obszarach Brazylii 
wymagała dużej troski i ogromnego wysiłku organizacyjnego. Zaznaczył, że w za-
chowaniu polskich tradycji, języka i kultury wśród Polonii brazylijskiej ważną rolę 
spełnia praca duszpasterska, realizowana przez księży przybyłych z Kraju. Często-
kroć obecność duszpasterzy w odmiennym kulturowo interiorze ożywiała polskość 
kolejnych pokoleń emigrantów. Praca polskich duchownych, umacniająca wiarę 
i budząca świadomość narodową, przynosi niepowtarzalne, bardzo dobre efekty.

Prof. nadzw. dr hab. Witold Chmielewski przedstawił referat „Szkolnictwo pol-
skie w Santa Rosa w czasie II wojny światowej”. Scharakteryzował w nim pra-
cę oświatowo-wychowawczą na osiedlu Santa Rosa w meksykańskim mieście 
Leõn, zamieszkanym w latach 1943–1946 przez 1432 polskich uchodźców, którzy 
po ewakuacji ze Związku Radzieckiego przyjechali przez Iran i Indie do Meksy-
ku. Wśród przybyszów dominowały kobiety i dzieci. Prelegent omówił działalność 
przedszkola, szkoły powszechnej trzeciego stopnia, kursów gimnazjalnych, a na-
stępnie Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego, biblioteki i różnych form 
edukacji zawodowej. Przedstawił także pracę opiekuńczo-wychowawczą Zakładu 
Wychowawczego im. gen. Władysława Sikorskiego, zwanego Sierocińcem. Pod-
kreślił wysoce patriotyczny charakter prowadzonej pracy wychowawczej. Wskazał 
na przyjazny stosunek meksykańskich władz do Polaków. Działalność osiedla była 
finansowana przez władze Stanów Zjednoczonych, Radę Polonii Amerykańskiej 
i National Catholic Welfare Conference (Krajowa Katolicka Konferencja Dobro-
czynności). Życiem osiedla interesowały się wszystkie ważniejsze organizacje po-
lonijne w USA.

Następnie głos zabrała prof. nadzw. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. W wy-
stąpieniu „Wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego w Ameryce Północ-
nej na łamach polskich czasopism uchodźczych” podjęła w interesujący sposób 
niektóre kwestie dotyczące propagowania na łamach prasy polonijnej polskiego do-
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robku kulturalnego i naukowego w Stanach Zjednoczonych. W szczególności uka-
zała powstanie i działalność polonijnych placówek naukowych, zwłaszcza w Nowym 
Jorku i Chicago. Zwróciła też uwagę na rolę prasy emigracyjnej w podtrzymywa-
niu i upowszechnianiu języka polskiego w szkołach i na uniwersytetach. Swoje roz-
ważania oparła na bogatej i stosunkowo mało wykorzystanej bazie źródłowej oraz 
doświadczeniu badawczym, nabytym podczas pracy nad zawartością polskiej prasy 
w Wielkiej Brytanii.

Następnie referat „Linguistic and cultural revitalisation in a small, long-
standing Polonia Community: Lessons for Advocates and Educators” wygłosił 
prof. Tom Urbaniak (Associate Professor of Political Science, Cape Breton Univer-
sity w Sydney, Nowa Szkocja, Kanada). Autor ukazał duże i spontaniczne zaanga-
żowanie znanego mu skupiska ludności polskiego pochodzenia w podtrzymywanie 
tradycji narodowych, rozwijanie kultury i języka przodków. Przekonująco przed-
stawił trudności w utrzymaniu polskości w niewielkich społecznościach lokalnych 
w Kanadzie. Stwierdził, że jedną z przyczyn tego niepokojącego zjawiska jest brak 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która mogłaby podjąć się 
zadania wychowania kolejnych generacji Polonii kanadyjskiej.

Poruszone w wystąpieniu zagadnienia, poparte konkretnymi, z życia wziętymi 
przykładami, wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, co prze-
niosło się na dyskusję panelową zorganizowaną pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
Władysława T. Miodunki na zakończenie pierwszego dnia obrad. W trakcie wy-
miany opinii, poglądów i stanowisk na zagadnienia wypływające z wygłoszonych 
referatów, zwrócono między innymi uwagę na potrzebę bardziej zdecydowanego 
wsparcia pojawiających się licznie oddolnych inicjatyw, zmierzających do rozwi-
jania i umocnienia polskiej kultury i szkolnictwa poza granicami Kraju. Konsta-
towano jednak, że brak jest centralnej koordynacji działań tak istotnych i niezwy-
kle pożytecznych dla zachowania polskości w kolejnych pokoleniach emigracji. 
Stworzenie możliwości zdawania na maturze w Wielkiej Brytanii języka polskiego 
jako języka obcego spowodowało wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży o pol-
skich korzeniach szkołami sobotnimi, w których są nauczane przedmioty ojczyste, 
a zwłaszcza język polski. To z kolei wpływa na wzrost liczby chętnych do studiowa-
nia w Polsce. Te pozytywne trendy należy pielęgnować i rozwijać. Celem dobrego 
i efektywnego funkcjonowania szkół sobotnich niezbędne są dobrze opracowane 
podręczniki, na miarę potrzeb XXI wieku.

Uczestnicy dyskusji panelowej zgodnie podkreślili istotną rolę polskich księży 
w zachowaniu ducha narodowego polskiej diaspory, zwłaszcza w Ameryce Połu-
dniowej. Częstokroć bowiem misjonarz jest jedyną osobą, która może skupić wokół 
siebie kolejne pokolenia przybyszów z Polski, wskazuje drogę ożywienia związków 
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z ojczyzną przodków. Rezultaty tych działań są widoczne i owocują wzruszającymi 
przykładami rozbudzenia zainteresowania polską kulturą zarówno wśród starego, 
jak i młodego pokolenia. W dyskusji padały także postulaty, aby w wychowaniu pa-
triotycznym na obczyźnie większą rolę wyznaczyć harcerstwu.

W drugim dniu obrad wystąpiła mgr Marianna Łacek z Australii, która od 30 lat 
pracuje w polskich szkołach w Australii i działa na rzecz propagowania nauczania 
języka i kultury polskiej, jest założycielką i prezesem Polish Teachers Association 
in New South Wales, Australia (Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Nowej Po-
łudniowej Walii, Australia). Przedstawiła dwa referaty: „Ogólna charakterystyka 
szkolnictwa polskiego w Australii” i „Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów 
do uczenia się języka polskiego”. W pierwszym z nich prelegentka w przejrzysty 
sposób omówiła działalność szkół polskich i ich rozmieszczenie w poszczególnych 
stanach Australii. Poruszyła też kwestię nauczania języka polskiego dzieci z rodzin 
mieszanych, gdzie jedno z rodziców wywodzi się spoza polskiego kręgu kulturowe-
go. Poinformowała także o podejmowanych próbach nauczania języka i przybliże-
nia do kultury polskiej rodziców (przeważnie mężczyzn) dzieci z takich mieszanych 
rodzin. Bywa, że rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia z języka i kultury do jed-
nej sali, a sam udaje się do drugiego pomieszczenia, gdzie także jest zapoznawany 
z polską mową i tradycją.

W następnym referacie Marianna Łacek nawiązywała kilkakrotnie do proble-
mów podnoszonych podczas dyskusji panelowej w poprzednim dniu konferencji. 
Omawiając wiele aspektów nauczania języka polskiego dzieci pochodzenia polskie-
go w innych uwarunkowaniach kulturowych, zaznaczyła, że bardzo istotną kwestią 
w procesie uczenia się przez dzieci języka polskiego jest problem motywacji. Na-
uczyciel powinien wytworzyć zainteresowanie ucznia kulturą i językiem polskim 
w takim stopniu, aby nauka tego przedmiotu nie była tylko spełnieniem życzenia 
rodziców, ale stanowiła zaspokojenie własnych dociekań. Nie jest to zadanie ła-
twe, ale nie do niezrealizowania. Aby proces nauczania się powiódł, nauczyciel sam 
musi być silnie zmotywowany w wykonywaniu podjętego zadania, nie może po-
paść w rutynę, powinien stosować innowacje pedagogiczne. Zdaniem referującej, 
pomocą w rozwiązaniu tej kwestii może być wkomponowanie w nauczanie języka 
obrazu. Dzisiejsze dziecko bowiem od maleńkości poddawane jest jego oddziały-
waniu. Drugi problem stanowi stres związany z nauczaniem i uczeniem się inne-
go języka. Ważną sprawą w nauczaniu polskiego jest prezentowanie przez lekto-
ra postawy optymistycznej, która po pewnym czasie powinna się udzielić również 
uczniom.

Problem zachowania polskości, a zwłaszcza języka i kultury polskiej poza grani-
cami stanowił przedmiot nader interesujących rozważań prof. nadzw. dr hab. Ewy 
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Lipińskiej z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W wygłoszonym referacie „Zachować polskość w Australii – czy to moż-
liwe?” autorka, opierając się na badaniach przeprowadzonych podczas wielolet-
niego pobytu w Australii, przedstawiła złożone problemy młodych osób, u których 
problemy adaptacyjne występują równolegle z fazami cyklu rozwojowego. Podję-
ła kwestię zmiany statusu języka ojczystego na emigracji. Podkreśliła rolę rodzi-
ców, szkoły polskiej, kontaktów rodzinnych i rówieśniczych w zachowaniu kultury 
oraz języka polskiego. Wiele uwagi poświęciła czynnikom sprzyjającym zachowa-
niu kultury i języka polskiego na antypodach.

Z kolei mgr Jadwiga Kowalska, członek i skarbnik Polskiego Towarzystwa Na-
ukowego na Obczyźnie, zastępca kierownika Archiwum Instytutu Polskiego i Mu-
zeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie przedstawiła referat pt. „Szkol-
nictwo polskie poza granicami RP w świetle materiałów archiwalnych”. Podjęła 
próbę ukazania problematyki dotyczącej szkolnictwa na półkuli zachodniej i w Au-
stralii w świetle materiałów archiwalnych. Zauważyła, że zrekonstruowanie historii 
jest możliwe dzięki istniejącej dokumentacji i relacjom ustnym. Podała szereg przy-
kładów zgromadzenia wartościowych akt dotyczących szkolnictwa polskiego poza 
granicami Kraju. Swoją uwagę skupiła na dokumentach wytworzonych na terenie 
Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej. Stwierdziła, że zabezpieczenie śla-
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dów działalności oświatowej jest niezwykle ważną sprawą – to swego rodzaju oca-
lenie pamięci o faktach, wydarzeniach, a przede wszystkim ludziach i stworzenie 
możliwości udostępnienia wiedzy o nich przyszłym pokoleniom. To także świa-
dectwo dziejów polskiej diaspory w zakresie zachowania polskości poprzez dzia-
łalność szkolnictwa poza granicami Kraju.

Kilkoro zgłoszonych uczestników konferencji nie mogło przybyć na obrady. Na-
desłali jednak swoje wystąpienia. Byli to: dr Wacław Osadnik (University of Alber-
ta w Kanadzie) – „Zarys historii polonistyki na tle studiów slawistycznych w Ka-
nadzie”, prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – „Żeńskie 
zakony religijne i ich rola w polonijnym systemie szkolnym w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki”, dr Joanna Pyłat (członek redakcji „Przeglądu Polsko-Polonij-
nego” i „Zeszytów Naukowych PUNO”) – „Filia PUNO w Chicago”, prof. dr hab. 
Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki) – „Polski Instytut Naukowy w Nowym Jor-
ku jako organizator polskiego życia naukowego na obczyźnie”, dr Joanna Ta-
tara (dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Chicago) – „Oświata polska 
poza granicami Rzeczypospolitej – stan i perspektywy nauczania przedmiotów 
ojczystych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”. Referaty te zostały 
przedstawione przez innych uczestników spotkania, zgodnie z wcześniej przyjętym 
porządkiem obrad.

4. Referat przedstawia mgr Marianna Łacek; strona internetowa: Puno.edu.pl, dostęp 20 VIII 
2014
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Reasumując, należy stwierdzić, że podjęte na Konferencji Kwietniowej Polskiego 
 Uniwersytetu na Obczyźnie w 2014 roku zagadnienia rozpatrywano w dwóch 

aspektach: historycznym i współczesnym. Przedstawienie dziejów szkolnictwa po-
lonijnego i uchodźczego ma ważne znaczenie dla ukazania troski poprzednich po-
koleń o zachowanie polskiej tożsamości w obcych warunkach na przestrzeni mi-
nionego stulecia. Pokazuje godne uznania postawy naszych przodków, którzy 
– niezależnie od przyczyn opuszczenia Kraju – starali się swoje dzieci, wnuki i pra-
wnuki wychować w polskiej tradycji i kulturze.

Drugi, znacznie szerszy kierunek obrad obejmował rolę, cele i zadania współ-
czesnej edukacji dzieci i młodzieży polskiej poza granicami Polski. Generalnie wy-
głoszone referaty i dyskusja wykazały, że we wszystkich kręgach polskiej emigracji 
istnieje troska o zachowanie polskości. Poruszana tematyka koncentrowała się wo-
kół nauczania języka i upowszechniania kultury polskiej wśród dzieci i młodzie-
ży, problemów dotyczących funkcjonowania szkół sobotnich, zwłaszcza w czasach 
współczesnych, koordynowania i wspierania wszystkich form umacniania polsko-
ści w warunkach coraz atrakcyjniejszego i szybko zmieniającego się postępu cywili-
zacyjnego, regulacji prawnych rządów w krajach osiedlenia w zakresie szkolnictwa 
mniejszości narodowych, a więc i szkolnictwa polskiego. Wszystkie te zagadnienia 
wzbudzały żywe zainteresowanie uczestników konferencji.

Na zakończenie głos zabrała senator Barbara Borys-Damięcka, wiceprzewod-
nicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP. 
Podkreśliła znaczenie konferencji dla sformułowania form i metod pracy w zakre-
sie zachowania polskości poza granicami Kraju. Skierowała słowa podziękowania 
do kierownictwa PUNO za pomysł i realizację Konferencji Kwietniowych w Lon-
dynie.

Zamknięcia spotkania dokonała prof. dr hab. Halina Taborska, rektor PUNO. 
Stwierdziła, że obrady spełniły swoje zadanie – przyniosły nowe spojrzenie na kwe-
stię umocnienia polskości drogą edukacji w diasporze na półkuli zachodniej. Uczest-
nikom konferencji życzyła owocnej pracy na niwie umacniania kultury i szkolnic-
twa polskiego wszędzie tam, gdzie zamieszkują nasi rodacy.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji było możliwe dzięki sponso-
rom, których w tym miejscu wypada wymienić: Ambasada Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Londynie, Edyta Nowosielska Polword Ltd, Fundacja Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów, M. B. Grabowski Fund, Polonia Aid Foundation Trust, Polski 
Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii.
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