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

K r a k ó w  

Dynamika utrzymania j"zyka polskiego  
w Australii 

J"zyk polski na tle innych j"zyków spo#eczno$ciowych Australii 

Od po owy lat siedemdziesi!tych XX wieku Australia prowadzi polityk" wie-
lokulturowo#ci, zapocz!tkowan! przez Ala Grassby’ego, ministra do spraw imi-
gracji w rz!dzie Partii Pracy premiera Whitlama. Warto zaznaczy$, %e wspó -
twórc! australijskiej polityki wielokulturowo#ci by  prof. Jerzy Zubrzycki, ów-
czesny dziekan Wydzia u Socjologii na Australijskim Uniwersytecie Narodowym 
(Australia National University) w Canberze. Jednym z elementów nowej polityki, 
zast"puj!cej wcze#niejsz! polityk" asymilacji, by o zaspokajanie kulturowych 
i j"zykowych potrzeb spo ecze&stwa, czego symbolicznym osi!gni"ciem sta o 
si" uruchomienie porad telefonicznych udzielanych przez t umaczy (Telephone 
Interpreter Services) oraz powstanie mediów etnicznych (Special Broadcasting 
Services – SBS). Obecnie stacja SBS nadaje programy radiowe i telewizyjne w 74 
j"zykach, tak%e w j"zyku polskim. Innymi wa%nymi dokonaniami wielokulturo-
wej Australii jest mo%liwo#$ zdawania egzaminów z j"zyków etnicznych na ma-
turze oraz wieloj"zyczne sekcje znajduj!ce si" w ka%dej bibliotece publicznej. 
W sferze edukacyjnej zasadniczo unika si" okre#lenia „j"zyki obce” (ang. foreign 

languages), zast"puj!c je terminem „j"zyki inne ni% angielski” (ang. LOTE – lan-

guages other than English) lub po prostu „j"zyki” (ang. languages), uznaj!c w ten spo-
sób, %e du%a cz"#$ j"zyków nauczanych w Australii to jednocze#nie j"zyki do-
mowe jej obywateli, czyli w asne, a nie „obce”. Nazwa „j"zyki spo eczno#ciowe” 
(ang. community languages) jest z kolei u%ywana w edukacji etnicznej i promowana 
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przez ogólnoaustralijsk! organizacj" szkó  etnicznych Community Languages 
Australia oraz jej stanowe oddzia y. W#ród nauczanych j"zyków nie ma wiod!-
cego, takiego jak np. j"zyk hiszpa&ski w USA, ale ró%ne j"zyki staj! si" mniej lub 
bardziej popularne. Promuje si" je przez system edukacji w zale%no#ci od zmian 
etnolingwistycznych i potrzeb kraju. Przyjmuj!c tradycyjny australijski termin 
odnosz!cy si" do j"zyków etnicznych, które pojawi y si" w Australii wraz z imi-
grantami, o j"zyku polskim b"dziemy zatem od tej pory mówi$ jako o „j"zyku 
spo eczno#ciowym” Australii. 

W krajach wielokulturowych przewa%a kszta towany pod wp ywem wi"k-
szo#ci dotychczasowych bada& naukowych pogl!d, %e j"zyki etniczne s! war-
to#ci!, któr! nale%y ochrania$, a wieloj"zyczno#$ jest zjawiskiem korzystnym 
pod wzgl"dem kognitywnym i afektywnym dla jednostek (Poulin-Dubois, 
Blaye, Coutya, Bialystok 2011; Paradis, Genesee, Crago 2011). Z kolei o tym, 
%e wieloj"zyczno#$ to warto#$ wa%na dla ca ego narodu, przekonywa  Mi-
chael Clyne (2005), troch" na przekór argumentuj!c, i% spo ecze&stwo au-
stralijskie wci!% nie wykorzystuje w pe ni potencja u, jaki daje mu obecno#$ 
na australijskiej ziemi wielu j"zyków. Socjolingwista dowodzi , %e wielokultu-
rowa Australia w gruncie rzeczy jest zaskakuj!co jednoj"zyczna, a w kraju 
tym istnieje sytuacja, w której dumna ze swej jednoj"zyczno#ci mniejszo#$ 
narzuca swoje warunki wieloj"zycznej wi"kszo#ci. Dalej pisa  o potrzebie 
umacniania j"zyków spo eczno#ciowych poprzez stwarzanie korzystnych 
warunków do ich transmisji w rodzinie oraz nauki na wszystkich szczeblach 
edukacji. Debata dotycz!ca balansu korzy#ci i kosztów wynikaj!cych z wielo-
j"zyczno#ci wci!% jednak nie jest rozstrzygni"ta. Najnowsze australijskie ba-
dania przeprowadzone z udzia em 5000 dzieci w wieku 4–9 lat wykaza y, %e 
znajomo#$ j"zyka drugiego, innego ni% angielski, nie ma wp ywu na osi!-
gni"cie przez dzieci wcze#niejszej gotowo#ci szkolnej, a nast"pnie na ich na-
uk" czytania, pisania i liczenia w szkole (McLeod, Harrison, Whiteford, Wal-
ker 2016). Z ca ! pewno#ci! wyniki te w najbli%szych latach b"d! weryfiko-
wane przez innych badaczy. Tak%e z punktu widzenia polskiej racji stanu 
utrzymanie j"zyka polskiego w przestrzeniach spo ecznych innych krajów 
jest bardzo wa%ne. Obecno#$ polszczyzny w ró%nych sferach publicznych 
niew!tpliwie ociepla wizerunek Polski i Polaków oraz przybli%a go Australij-
czykom, co z kolei odgrywa niebagateln! rol" przy nawi!zywaniu kontaktów go-
spodarczych i politycznych. Obraz Polski i Polaków ukszta towany w Australii 
mo%e mie$ tak%e wp yw na ich wizerunek w oczach obywateli ca ej po udnio-
wo-wschodniej Azji ze wzgl"du na rol" jednego z politycznych, ekonomicznych 
i edukacyjnych liderów, jak! Australia pe ni w tej cz"#ci #wiata. 



ROBERT D BSKI: Dynamika utrzymania j"zyka polskiego w Australii 135 

Termin „utrata j"zyka” (ang. language shift) odnosi si" do zaprzestania u%ywa-
nia j"zyka etnicznego przez jednostk" lub ca ! spo eczno#$ i pos ugiwania si" 
innym, zwykle dominuj!cym j"zykiem. Terminem „utrzymanie j"zyka” (ang. 
language maintenance) okre#la si" natomiast wysi ki jednostek, rodzin oraz insty-
tucji spo ecznych, maj!ce na celu zapobieganie utracie j"zyka lub odwracanie 
procesów takiej utraty (Clyne 2005). Systematyczne, porównawcze badania 
dynamiki utrzymania lub utraty j"zyków spo eczno#ciowych Australii mo%na 
wi!za$ z pojawieniem si" w 1976 roku w spisie powszechnym pytania doty-
cz!cego pos ugiwania si" j"zykami innymi ni% angielski, a w roku 1986 pytania 
o stosowanie j"zyków innych ni% angielski w #rodowisku domowym. Od tego 
czasu dane Australijskiego Biura Statystycznego (Australian Bureau of  Statis-
tics – ABS) wykorzystywane s! przez badaczy w celu szacowania zmian j"zy-
kowych, tworzenia prognoz w ramach polityki j"zykowej kraju oraz, z czysto 
naukowego punktu widzenia, badania procesów utraty i utrzymania j"zyków 
mniejszo#ciowych znajduj!cych si" w warunkach dyglosji z dominuj!cym j"-
zykiem angielskim (Clyne 1991; Clyne, Kipp 1997, 1998, 1999). Na terenie 
Australii u%ywa si" oko o 250 j"zyków: aboryge&skich oraz tych, które pojawi-
 y si" wraz z imigrantami z Europy, Azji, 'rodkowego Wschodu, Ameryki (a-
ci&skiej i wysp Pacyfiku. Dane z ostatniego spisu ludno#ci z roku 2011 poka-
zuj!, %e 18% obywateli u%ywa w domu j"zyka innego ni% angielski. W latach 
2006–2011 liczba takich obywateli wzros a o 24,3%, podczas gdy liczba tych, 
którzy w domu mówi! tylko po angielsku, wzros a o 5,9% (ABS 2011). Jed-
nym s owem, szybciej ro#nie liczba obywateli pos uguj!cym si" w domu j"zy-
kiem innym ni% angielski ni% liczba tych, którzy mówi! tylko po angielsku. 

J"zyk polski jest jednym z bardzo wielu j"zyków spo eczno#ciowych u%y-
wanych w Australii. Na mapie j"zykowej tego kraju pojawi  si" w XIX wie-
ku, kiedy to osiedli a si" tu niewielka liczba Polaków – g ównie szlachta 
i oficerowie bior!cy udzia  w powstaniu listopadowym; w#ród nich by  Pa-
we  Edmund Strzelecki. W kolejnych latach osiedlali si" inni – przede 
wszystkim uciekinierzy, %o nierze i poszukiwacze z ota. Szacuje si", %e w ro-
ku 1933 w Australii %y o 3241 osób polskiego pochodzenia (Paszkowski 
2001). Po II wojnie #wiatowej nap yn" y kolejne fale emigrantów: pierwsza – 
tu% po drugiej wojnie #wiatowej, druga – w latach 1956–1966, w rezultacie 
protestów antyrz!dowych w Poznaniu, oraz trzecia – w latach osiemdziesi!-
tych XX wieku, czyli w ramach tzw. fali „emigracji solidarno#ciowej”. Obec-
nie ruchy migracyjne Polaków pomi"dzy Polsk! a Australi! s! na niskim po-
ziomie. Aby osi!#$ tu na sta e, do Australii przybywa kilkaset osób rocznie, 
ale te% wielu emigrantów decyduje si" na powrót do Polski. 
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Sytuacja j"zyka polskiego w Australii  
w $wietle danych statystycznych 

Na podstawie informacji uzyskanych podczas ostatniego spisu ludno#ci 

mo%na stwierdzi$, %e w Australii j"zykiem polskim w domu pos ugiwa o si" 

50 696 osób (ABS 2011). Odpowied) na pytanie o to, czy u%ywa si" w domu 

j"zyka innego ni% angielski, nie dostarcza jednak gruntownej informacji na 

temat obecno#ci tego j"zyka w Australii, poniewa% wielu ludzi – szczególnie 

osób z drugiego pokolenia emigracyjnego, które opu#ci y dom rodzinny – 

j"zykiem polskim w domu si" nie pos uguje, ale j"zyk ten zna i u%ywa go 

w innych sytuacjach, na przyk ad w pracy lub odwiedzaj!c rodzin", znajo-

mych. Niemniej w porównaniu z danymi z poprzednich lat uzyskane wyniki 

pozwalaj! wnioskowa$ o ogólnych tendencjach zmian, jakim ulega sytuacja 

j"zyka polskiego w Australii.  

Tabela 1. U%ycie j"zyka polskiego w australijskich domach. Spisy ludno#ci 1986–2011 

Spis powszechny Liczba osób 

1986 63 300 

1991 66 933 

1996 62 771 

2001 59 056 

2006 53 390 

2011 50 696 

*ród o: ABS 

Statystyki pokazuj!, %e w dwóch ostatnich dekadach stopniowo maleje 

liczba osób u%ywaj!cych j"zyka polskiego w australijskich domach (Tabe-

la 1). Bierze si" to st!d, %e z ka%dym rokiem zmniejsza si" liczba emigrantów 

powojennych, drugie pokolenie opuszcza domy rodzinne wychod)ców „so-

lidarno#ciowych”, a niewielki nap yw nowych przybyszów z Polski nie rów-

nowa%y tych zmian. Jednak na podstawie tych danych trudno jest jedno-

znacznie stwierdzi$, w jakim stopniu zmniejszy o si" ogólne u%ycie j"zyka 

polskiego w ró%nych przestrzeniach spo ecznych Australii, szczególnie je#li 
uwzgl"dnimy, %e liczba ludno#ci zamieszkuj!cej antypody i deklaruj!cej swoje 

polskie pochodzenie wzrasta (Tabela 2). Mo%na wnioskowa$, %e przybywa osób 

drugiego i trzeciego pokolenia emigracyjnego, które deklaruj! polsk! to%samo#$, 

cho$ cz"sto s abo znaj! j"zyk polski i maj! coraz mniej okazji, aby go u%ywa$.  
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Tabela 2. Obywatele Australii deklaruj!cy polskie pochodzenie1. Spisy ludno#ci 2001–2011 

Spis powszechny Liczba osób 

2001 150 900 

2006 163 582 

2011 170 335 

*ród o: ABS  

Wa%ne jest tak%e, aby okre#li$ sytuacj" j"zyka polskiego w odniesieniu do 

innych j"zyków etnicznych w Australii. Na podstawie deklaracji obywateli na 

temat j"zyka u%ywanego w domu mo%na zauwa%y$, %e j"zyk polski traci po-

zycj" w stosunku do innych j"zyków etnicznych. W 2011 roku zajmowa  on 

dwudzieste pierwsze miejsce w#ród j"zyków najcz"#ciej u%ywanych w domu 

(Tabela 3), podczas gdy dziesi"$ lat wcze#niej znajdowa  si" na miejscu dwu-

nastym, a w roku 1986 nawet na ósmym (Clyne, Kipp 1997). Spadek pozycji 

polszczyzny w tym rankingu w wi"kszym stopniu zwi!zany jest z pojawia-

niem si" emigrantów nap ywaj!cych, pos uguj!cych si" innymi j"zykami (np. 

mandary&skim, wietnamskim, tagalog czy arabskim) ni% ze zmniejszaniem 

si" liczby ludno#ci pos uguj!cej si" j"zykiem polskim. Rezultatem tych zmian 

jest obni%ona „widoczno#$” j"zyka polskiego w ró%nych przestrzeniach spo-

 ecznych kraju, w tym edukacji, oraz mniejsze zainteresowanie polszczyzn! 

ze strony decydentów w ró%nych aspektach polityki j"zykowej Australii.  

Tabela 3. J"zyki spo eczno#ciowe Australii najcz"#ciej u%ywane w domu. Spisy ludno#ci 2011, 1986 

J zyk 2011  J zyk 1986 

mandary&ski 336 178  w oski 415 765 

w oski 299 829  grecki 277 472 

arabski 287 171  j"zyki Jugos awii 140 575 

kanto&ski 263 535  chi&ski 139 100 

grecki 252 211  arabski 119 187 

wietnamski 233 388  niemiecki 111 276 

tagalog 136 846  hiszpa&ski 73 961 

hiszpa&ski 117 493  polski 68 638 

hindi 111 349  wietnamski 65 856 

niemiecki 80 366  holenderski 62 181 

polski 50 696      

*ród o: ABS 

                                                           

1 Spis powszechny przeprowadzony w 2011 roku pozwala  zadeklarowa$ obywatelom dwa 

pochodzenia etniczne (ang. ancestry).  
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Czynniki wp#ywaj%ce na utrzymanie  
lub utrat" j"zyków zagro&onych 

Brak nowej fali imigracyjnej i starzenie si" dotychczasowych emigrantów 

nie s! jedynymi czynnikami, które wp ywaj! na sytuacj" i pozycj" j"zyków 

spo eczno#ciowych, a dok adniej na ich utrzymanie lub utrat". W literatu-

rze #wiatowej odnale)$ mo%na kilka modeli utrzymania b!d) utraty j"zy-

ków zagro%onych (JZ) (np. Kloss 1966; Giles, Bouris, Taylor 1977; Con-

klin, Lourie 1983; UNESCO 2003), takich jak j"zyki spo eczno#ciowe 

w Australii. Badacze wymieniaj! ró%ne zmienne umacniaj!ce b!d) os abia-

j!ce JZ. Howard Giles, Richard Y. Bouris i Donald M. Taylor (1977) twier-

dz! na przyk ad, %e witalno#$ JZ mo%na oszacowa$ na podstawie takich 

ogólnych zmiennych jak status j"zyka, wsparcie instytucjonalne dla niego 

oraz demografia pos uguj!cej si" nim spo eczno#ci. Spo#ród tych trzech 

wsparcie instytucjonalne dla JZ jest w zasadzie jedyn! zmienn! podlegaj!c! 

stosunkowo  atwej kontroli i regulacji. Nancy Conklin i Margaret Lourie 

(1983) identyfikuj! trzy kategorie czynników, które wp ywaj! na JZ: 1) po-

lityczne, spo eczne i demograficzne, 2) kulturowe oraz 3) j"zykowe. Do 

pierwszej grupy badacze zaliczaj! takie czynniki jak liczebno#$ u%ytkowni-

ków j"zyka, nap yw imigrantów oraz oddalenie kraju pochodzenia. Czyn-

niki kulturowe to na przyk ad istnienie kulturowych i religijnych obrz"dów 

oraz rytua ów w j"zyku etnicznym, przywi!zanie to%samo#ci etnicznej do 

JZ czy te% istnienie instytucji pos uguj!cych si" tym j"zykiem. Wreszcie 

czynniki j"zykowe to mi"dzy innymi mi"dzynarodowy status JZ oraz sto-

sunek do zapo%ycze& z j"zyka dominuj!cego. UNESCO (2003) z kolei 

proponuje, aby dokonuj!c oceny witalno#ci JZ, uwzgl"dnia$: 1) mi"dzypo-

koleniow! transmisj" j"zyka, 2) liczb" wszystkich u%ytkowników j"zyka, 

3) proporcj", jak! w ca ej populacji stanowi! jego nosiciele, 4) trendy ist-

niej!ce w ró%nych obszarach u%ycia j"zyka, 5) wykorzystanie nowych do-

men i mediów oraz 6) obecno#$ materia ów do nauki czytania i pisania 

oraz edukacji j"zykowej. W dalszej cz"#ci artyku u poszukiwa$ b"d" naj-

wa%niejszych czynników utrzymania lub utraty j"zyka polskiego w Australii 

w celu dokonania oceny jego witalno#ci w tej sytuacji etnolingwistycznej. 

Na koniec zastanowimy si", jakie s! tendencje zmiany tych czynników oraz 

które z nich s! podatne na oddzia ywanie inicjatyw maj!cych na celu 

utrzymanie j"zyka polskiego w Australii. 
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Czynniki wp#ywaj%ce na utrat" j"zyka polskiego 

Polszczyzna jako j"zyk spo eczno#ciowy Australii znajduje si" pod naci-
skiem kilku czynników wp ywaj!cych na jej coraz mniejszy zasi"g u%ywalno-
#ci. Prawdopodobnie najwa%niejszym czynnikiem o takim oddzia ywaniu jest 
niewielki nap yw nowej imigracji z Polski, a tym samym %ywego, nowocze-
snego j"zyka polskiego (ABS 2011). Innym istotnym czynnikiem decyduj!-
cym o zagro%onej pozycji j"zyka polskiego jest geograficzne oddalenie pol-
skich imigrantów i ich potomków mieszkaj!cych w Australii od kraju po-
chodzenia. W klasyfikacji Stanis awa Dubisza (1997) jest to emigracja 
„zamorska” (w odró%nieniu od emigracji „kontynentalnej”, czyli w obr"bie 
kontynentu europejskiego, w której przypadku j"zyk polski ma wi"ksze 
szanse przetrwania). Oddalenie geograficzne wp ywa negatywnie na budow" 
polskoj"zycznych stosunków spo ecznych, ogranicza wizyty emigrantów 
w Polsce oraz krewnych i znajomych z Polski w Australii, redukuj!c tym sa-
mym kontakty imigrantów z j"zykiem polskim. Ma y wp yw na rozwój j"zy-
kowy mieszkaj!cych w Australii wnuków maj! dziadkowie, którzy zwykle s! 
wa%nym ogniwem dwuj"zycznego wychowania dzieci (Clyne 2005). Wyj!t-
kowo pozytywne oddzia ywanie dziadków na bilingwalne wychowanie wnu-
ków wida$ w przypadku tych dzieci, których dziadkowie decyduj! si" na 
przeprowadzk" lub cho$by d u%szy pobyt w Australii. Jeszcze innym czynni-
kiem geograficznym, który negatywnie wp ywa na j"zyk polski, jest brak ty-
powych polskoj"zycznych enklaw. Wed ug danych przedstawionych przez 
Michaela Clyne’a (2005) polszczyzna jest jednym z najbardziej rozproszo-
nych j"zyków w dwóch g ównych metropoliach. W Sydney pod wzgl"dem 
stopnia rozproszenia ust"puje jedynie j"zykowi niemieckiemu, natomiast 
w Melbourne – niemieckiemu, hindi i greckiemu. 

Australi" zamieszkuje wiele osób polskiego pochodzenia, cz onków imi-
gracji powojennej czy te% „solidarno#ciowej”, którzy przebywaj! w Australii 
d ugo. Obserwujemy jednak post"puj!ce starzenie si" populacji polskich 
imigrantów pierwszego pokolenia, a w rezultacie cz"#ciowy odp yw #rodków 
finansowych lokalnych organizacji polonijnych i rz!dowych od inicjatyw 
edukacyjnych dla dzieci i m odzie%y w kierunku dzia a& maj!cych na celu 
sprawowanie opieki nad Polakami starszego pokolenia (Leuner 2008). D ugi 
okres pobytu w kraju osiedlenia oraz starzenie si" pierwszego pokolenia imi-
gracji to tak%e czynniki wp ywaj!ce na utrat" JZ (Janik 1996). Spo eczno#$ 
polonijna w Australii w coraz wi"kszym stopniu sk ada si" z drugiego, a na-
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wet trzeciego pokolenia emigracyjnego (ABS 2011), a wiadomo, %e drugie 
pokolenie w domu u%ywa przede wszystkim j"zyka angielskiego i buduje 
g ównie angielskoj"zyczne wi"zi spo eczne. Z tego powodu odchodzenie od 
j"zyka polskiego w drugim pokoleniu jest znacznie szybsze ni% w pierwszym 
(Clyne 2005). Nale%y zaznaczy$, %e w przypadku polszczyzny zjawisko utraty 
j"zyka w drugim pokoleniu jest bardziej widoczne ni% w przypadku wielu 
innych j"zyków, np. chi&skiego, korea&skiego czy macedo&skiego (Clyne 
2005; D"bski 2009). 

Anna D!browska, W adys aw Miodunka i Adam Paw owski (2012) wyra-
%aj! opini", %e mieszkaj!cy za granic! Polacy nie doceniaj! warto#ci j"zyka 
ojczystego. Trzeba powiedzie$, %e pogl!d ten jest zgodny z wynikami bada& 
Elizabeth Drozd (2001) przeprowadzonych z udzia em Polonii „solidarno-
#ciowej” w Melbourne. Pozosta e czynniki wp ywaj!ce na utrat" j"zyka pol-
skiego w Australii zwi!zane s! z jego transmisj! w rodzinie i edukacj! polo-
nijn!. Zostan! one omówione w kolejnej cz"#ci tekstu. 

Czynniki wp#ywaj%ce na utrzymanie j"zyka polskiego 

Prawdopodobnie najwa%niejszym czynnikiem maj!cym wp yw na utrzy-
manie j"zyka polskiego w Australii jest pos ugiwanie si" nim przez imigran-
tów z Polski w domach rodzin endogamicznych (g ównie w kontaktach 
dzieci z matkami) (Johnston 1972). Nale%y tak%e podkre#li$, %e emigranci 
z Polski w pierwszym pokoleniu utrzymuj! w wi"kszo#ci polskoj"zyczn! sie$ 
spo eczn! (Drozd 2001; Leuner 2008). Kombinacja tych dwóch czynników 
decyduje o znacznym nasyceniu j"zykiem polskim domowej sfery komuni-
kacji, a to oddzia uje pozytywnie na jego utrzymanie w pierwszym pokoleniu 
oraz na transmisj" polszczyzny. Ostatnie konsultacje pokazuj! jednak, %e 
opiekunowie polskiego pochodzenia wychowuj!cy dzieci chcieliby wiedzie$ 
wi"cej na temat technik transmisji j"zyka w rodzinie (D"bski, w przygoto-
waniu). W tym miejscu trzeba zaznaczy$, %e ch"$ utrzymywania j"zyka et-
nicznego jako podstawowego j"zyka komunikacji w domu i rodzinie nie jest 
regu ! dla wszystkich mniejszo#ci etnicznych. Dane pokazuj!, %e emigruj!cy 
do Australii Niemcy, Austriacy lub Holendrzy cz"sto ju% w pierwszym poko-
leniu emigracyjnym zmieniaj! j"zyk swojej komunikacji na angielski równie% 
w domu (Clyne 2005). Wysoki stopie& u%ycia j"zyka polskiego w rodzinie 
zbiega si" z mocnym poczuciem polskiej to%samo#ci w pierwszym i drugim 
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pokoleniu emigracyjnym (Drozd 2001; Lipi&ska 2001; Leuner 2008; D"bski 
2009), a tak%e z wysokim deklarowanym poparciem dla utrzymania polskiej 
kultury. Ostoj! polskiej to%samo#ci jest rodzina (Smolicz 1981). Obok niej 
w a#nie j"zyk polski jest dla pierwszego pokolenia polonijnego w Australii 
„warto#ci! rdzenn!”, czyli tak!, któr! odrzucaj!c, ryzykuje si" wydalenie 
z w asnej grupy etnicznej (Smolicz 1981). Wi"kszo#$ cz onków drugiego 
pokolenia emigracyjnego s!dzi, %e trzeba mówi$ po polsku, aby uwa%a$ si" 
za Polaka, jednak zwi!zek pomi"dzy to%samo#ci! a j"zykiem ojczystym w ich 
przypadku nie jest ju% tak silny (D"bski 2009). 

Na utrzymanie JZ pozytywnie wp ywa jego u%ywanie w wielu ró%nych sfe-
rach komunikacyjnych. J"zyka polskiego w Australii u%ywa si" nie tylko 
w #rodowisku domowym i rodzinnym, ale tak%e w organizacjach polonij-
nych, szko ach sobotnich, klubach polonijnych, klubach sportowych, o#rod-
kach ko#cielnych oraz w polskoj"zycznych mediach. Polonia australijska ma 
dobrze rozbudowan! sie$ organizacji. Du%a cz"#$ instytucji polonijnych 
zrzeszona jest w Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej (Polish Community 

Council of  Australia) oraz stanowych federacjach organizacji polonijnych, 
np. Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii ((acek 2007). Analizuj!c te 
sfery komunikacyjne z punktu widzenia utrzymania JZ, nale%y stwierdzi$, %e 
ich wk ad jest zró%nicowany i wydaje si", %e od jakiego# czasu malej!cy. 
Z bada& Beaty Leuner (2008) wynika, %e jedynie 13% imigrantów z Polski 
i 27,7% osób z drugiego pokolenia deklarowa o przynale%no#$ do organiza-
cji polonijnych. Z kolei Elizabeth Drozd (2001) wcze#niej oszacowa a, %e 
30% osób pierwszego pokolenia emigracyjnego nale%a o do tego typu sto-
warzysze&. W ostatnich latach ze wzgl"dów finansowych zaobserwowa$ 
mo%na tendencj" do udost"pniania pomieszcze& o#rodków polonijnych 
i klubów sportowych innym grupom etnicznym. W zwi!zku z tym, a tak%e 
z powodu powi"kszaj!cej si" populacji drugiego i trzeciego pokolenia imi-
gracyjnego, w o#rodkach i klubach polonijnych w Australii coraz cz"#ciej 
u%ywa si" j"zyka angielskiego, a niekiedy równie% innych j"zyków. Cho$ jest 
to zjawisko korzystne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania tych or-
ganizacji, pokazuje jednocze#nie stopniowe odchodzenie od u%ycia j"zyka 
polskiego w wielu sferach publicznych. 

Wa%nym czynnikiem utrzymania j"zyka polskiego w Australii s! szko y po-
lonijne. Bior!c pod uwag" dane ze szkó  w Melbourne, czyli w najwi"kszym 
o#rodku polonijnym w Australii, mo%na stwierdzi$, %e liczba ucz!cych si" 
tam dzieci spada. W tego typu placówkach coraz cz"#ciej pojawiaj! si" dzieci 
drugiego lub trzeciego pokolenia emigracyjnego albo dzieci z ma %e&stw 
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mieszanych, których znajomo#$ j"zyka polskiego jest s aba. Cho$ obecno#$ 
takich dzieci to dobry znak, je#li chodzi o utrzymanie si" j"zyka polskiego, to 
jednak niskie umiej"tno#ci j"zykowe tych dzieci s! zarazem #wiadectwem te-
go, %e w ich domach mówi si" wy !cznie lub prawie wy !cznie po angielsku. 
Bardzo wa%ne jest to, %e j"zyk polski corocznie na egzaminach ko&cowych 
w szkole #redniej, b"d!cych odpowiednikiem polskiej matury (np. Victorian 
Certificate of  Education w stanie Wiktoria), w Australii zdaje ok. 130 
uczniów ((acek 2007). Poniewa% wynik uzyskany z j"zyka polskiego na ta-
kim egzaminie mo%e stanowi$ du%y procent ogólnej oceny kwalifikuj!cej 
ucznia na studia, wydaje si", %e znacznie wi"cej uczniów powinno mie$ mo-
tywacj" do uczenia si" j"zyka polskiego, a nast"pnie formalizowania jego 
znajomo#ci na egzaminie maturalnym. J"zyk polski mo%na tak%e studiowa$ 
w ramach programu polonistycznego (Polish Studies Program), który jest 
realizowany na Wydziale Studiów Mi"dzynarodowych (International Studies 
Department) na Macquarie University w Sydney. Obecnie program w ca o#ci 
prowadzony przez internet przyci!ga 30–40 studentów rocznie i jest zagro-
%ony ze wzgl"du na niewielkie zainteresowanie. Uczniowie szkó  polonij-
nych i starsza m odzie% maj! okazj" do uczenia si" i u%ywania j"zyka pol-
skiego dzi"ki takim inicjatywom jak np. Polski Konkurs +ywego S owa 
w Canberze, polskie teatry (np. Scena 98 w Perth) czy te% zespo y folklory-
styczne ((acek 2007). Szkolnictwo polonijne, cho$ ogólnie silnie oddzia uje 
na utrzymanie j"zyka polskiego, nie mo%e w pe ni realizowa$ swoich celów 
ze wzgl"du na brak materia ów dydaktycznych dostosowanych do nauczania 
j"zyka polskiego jako odziedziczonego/drugiego poza Polsk!, szczególnie 
materia ów do nauki czytania i pisania dla dzieci m odszych (Rabiej 2007; 
Lipi&ska 2001). Michael Clyne (2005, 136) wskazuje na potrzeb" wczesnego 
uczenia dzieci podstaw czytania i pisania w j"zyku dominuj!cym, którym dla 
przedszkolaków w Australii cz"sto jest j"zyk spo eczno#ciowy, poniewa% 
umiej"tno#ci te w du%ej mierze b"d! podlega$ transferowi do systemów in-
nych j"zyków, np. j"zyka angielskiego. Istnieje tak%e potrzeba obj"cia nau-
czycieli polonijnych szerszym programem kszta cenia z zakresu nauczania 
j"zyka polskiego jako odziedziczonego, drugiego, a nawet obcego w celu 
podniesienia ich kwalifikacji (Lipi&ska 2013). 

Tradycyjnie Ko#ció  odgrywa wa%n! rol" w utrzymaniu polsko#ci oraz j"-
zyka polskiego. Zwi!zek pomi"dzy j"zykiem jako warto#ci! rdzenn! a inny-
mi warto#ciami, takimi jak religia, mo%e wspomaga$ utrzymanie j"zyka 
(Clyne 2005). Dzieje si" tak na przyk ad w przypadku j"zyka arabskiego i is-
lamu, poniewa% Koran musi by$ czytany po arabsku. Relacja mi"dzy j"zy-
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kiem polskim a religi! katolick! nie jest tak oczywista, cho$ rola Ko#cio a 
w utrzymaniu j"zyka polskiego w Australii jest istotna (Smolicz 1981). Ró%-
ne badania pokazuj!, %e do ko#cio a ucz"szcza regularnie od 5,5% (Jamrozik 
1983) do 24,3% (Leuner 2008) osób pierwszego pokolenia i 15,4% (Leuner 
2008) osób drugiego pokolenia emigracyjnego. Dla tych, którzy chodz! do 
ko#cio a, cotygodniowa msza #wi"ta to tak%e okazja do mówienia po polsku 
z rodzin! i znajomymi po nabo%e&stwie oraz do nawi!zywania nowych zna-
jomo#ci, co jest szczególnie wa%ne w przypadku osób nowo przyby ych 
z Polski. Dzieci starsze i m odzie% proszone s! o publiczne czytanie Biblii 
i #piewanie podczas mszy #wi"tej, co poprzedzaj! staranne przygotowania 
w domu po !czone z $wiczeniami wymowy. Przyst!pienie do Pierwszej 
Komunii 'wi"tej tak%e  !czy si" z prowadzonymi w j"zyku polskim wieloty-
godniowymi przygotowaniami do przyj"cia tego sakramentu. Niektóre 
o#rodki duszpasterskie sprawuj! opiek" nad szkolnictwem polonijnym, przy-
k adem s! Polska Szko a im. Jana Paw a II w Albion, nad któr! opiek" 
sprawuj! Dominika&skie O#rodki Duszpasterskie w Wiktorii, oraz Polska 
Szko a im. o. Kasjana Wolaka w Bowen Hills (Brisbane), otoczona opiek! 
ksi"%y chrystusowców. Na podstawie obserwacji i danych anegdotycznych 
mo%na jednak stwierdzi$, %e na msze w j"zyku polskim w Australii ucz"sz-
czaj! g ównie ludzie starsi, których jest coraz mniej. 

J"zyk polski obecny jest tak%e w mediach publicznych. Polonia australijska 
ma mo%liwo#$ czytania prasy po polsku; regularnie ukazuj! si": „Tygodnik 
Polski” (Melbourne), „Przegl!d Katolicki” (Sydney), „Express Polsko-Austra-
lijski” (Sydney) oraz inne czasopisma, których pe n! list" podaje portal Rady 
Naczelnej Polonii Australijskiej2. Ogólno#wiatowy zasi"g oraz du%! rzesz" 
czytelników maj! internetowe czasopisma „Puls Polonii” oraz „Bumerang 
Polski”. Wieloj"zyczne radio SBS nadaje codziennie godzinn! audycj" w j"-
zyku polskim3. Istniej! te% lokalne radia spo eczne z polskimi audycjami, ta-
kie jak Radio 3ZZZ w Melbourne, Radio 4EB w Perth oraz kilka innych. 
Z konsultacji ze spo eczno#ci! polonijn! jednak wynika, %e polskiego radia 
s uchaj! g ównie osoby starsze. Telewizja w j"zyku polskim dost"pna jest 
w pa&stwowej stacji telewizyjnej SBS, a firmy Puma Media i EuroSkyMedia 
zajmuj! si" retransmisj! polskich satelitarnych programów telewizyjnych. 
Omawiaj!c wp yw mediów na utrzymanie j"zyka polskiego, szczególn! uwag" 
nale%y zwróci$ na internet, który nie tylko wspomaga dystrybucj" tradycyjnych 
                                                           

2 Zob. http://www.polishcouncil.org.au/index.php/media-polonijne-w-australii [dost"p: 

10.12.2015]. 
3 Zob. http://www.sbs.com.au/guide/language/polish [dost"p: 10.12.2015]. 
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#rodków masowego przekazu (tzn. radia, telewizji, prasy), ale tak%e udost"pnia 
imigrantom dost"p do nowoczesnych kana ów globalnej komunikacji, czyli do 
mediów uczestniczenia (D"bski 2008). Nowe media spo eczno#ciowe poma-
gaj! imigrantom i ich potomkom poszerza$ polskoj"zyczne wi"zi spo eczne 
oraz podtrzymywa$ kontakty z przyjació mi i rodzin! w Polsce, wspomagaj!c 
w ten sposób utrzymanie j"zyka polskiego (D"bski 2009, 2015). 

Wreszcie nale%y zauwa%y$, %e w ostatnich dekadach dokona y si" zmiany poli-
tyczne zarówno w Australii, jak i Polsce, które sprzyjaj! utrzymaniu j"zyka pol-
skiego na antypodach. Wspomniana ju% wcze#niej polityka wielokulturowo#ci 
w Australii stwarza sprzyjaj!ce warunki dla pos ugiwania si" polszczyzn! w ró%-
nych sferach %ycia publicznego oraz nauczania j"zyka polskiego. Z kolei zmiana 
ustroju politycznego w Polsce, wst!pienie do Unii Europejskiej i dynamiczny 
rozwój ekonomiczny w ostatnich latach wp yn" y korzystnie na podniesienie 
presti%u j"zyka polskiego w #wiecie, cho$ nie zawsze jest to dostrzegane przez 
Polaków mieszkaj!cych w Australii. Lepsza sytuacja ekonomiczna w naszym 
kraju sprawia równie%, %e dost"pne s! poka)niejsze #rodki Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na wspieranie inicjatyw oddzia uj!cych na utrzymanie j"zyka pol-
skiego w Australii, cho$ nie jest ona strategicznym partnerem dla Polski. 

Czynniki utraty lub utrzymania j"zyka polskiego,  
ich dynamika i podatno$' na oddzia#ywanie 

Z przeprowadzonej analizy wyra)nie wynika, %e czynników sprzyjaj!cych 
utracie j"zyka polskiego w Australii jest mniej wi"cej tyle samo co tych, które 
wp ywaj! na jego utrzymanie (Tabela 4). W obydwu grupach mo%na wyró%-
ni$ czynniki trwa e – tzn. takie, które mo%na uzna$ za niezmienne nawet 
w d ugim okresie – oraz dynamiczne, czyli takie, których dzia anie mo%e si" 
zmienia$. Czynniki dynamiczne mo%na z kolei podzieli$ na maj!ce w asny 
kierunek zmiany – sprzyjaj!cy utracie (–) lub utrzymaniu j"zyka polskiego 
(+) i nieulegaj!ce wp ywom osób czy instytucji wzmacniaj!cych j"zyk polski 
w Australii; oraz takie, które s! podatne na kszta towanie. Na przyk ad 
sprzyjaj!cy utracie j"zyka polskiego czynnik starzenia si" populacji pierwsze-
go pokolenia emigracyjnego jest dynamiczny, poniewa% si" pog "bia, ale 
procesu tego nie mo%na zatrzyma$ lub spowolni$ %adnymi dzia aniami. 
Z kolei poczucie niskiej warto#ci j"zyka polskiego w#ród Polonii to równie% 
czynnik dynamiczny, ale mo%na na niego wp ywa$, kszta towa$ go poprzez 
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wyk ady, seminaria i publikacje wyja#niaj!ce rosn!c! pozycj" i popularno#$ 
j"zyka polskiego w #wiecie oraz traktuj!ce na temat korzy#ci wynikaj!cych 
z dwuj"zyczno#ci.  

Tabela 4. Najwa%niejsze czynniki utrzymania i utraty j"zyka polskiego w Australii, ich dynamika i podat-

no#$ na kszta towanie w #wietle literatury przedmiotu 

Czynniki sprzyjaj!ce utracie polszczyzny 
Dynamika 

(kierunek) 

Podatno"#  

na kszta$towanie 

Oddalenie geograficzne (Conclin, Lourie 1983; 

Dubisz 1997; Rabiej 2007) 
dynamiczny niska 

Rozproszenie ludno#ci polskiego pochodzenia 

w du%ych miastach (Clyne 2005) 
trwa y – 

Starzenie si" populacji pierwszego pokolenia 

emigracyjnego (ABS 2011) 
dynamiczny (–) – 

D ugi okres pobytu imigrantów w kraju osie-

dlenia (D"bski 2009) 
dynamiczny (–) – 

Przyrost populacji drugiego i trzeciego pokole-

nia emigracyjnego (ABS 2011) 
dynamiczny (–) – 

Niewielki nap yw nowej imigracji z Polski (ABS 

2011) 
trwa y – 

Poczucie niskiej warto#ci j"zyka polskiego 

(Drozd 2011; D!browska, Miodunka, Paw ow-

ski 2012) 

dynamiczny #rednia 

Pos ugiwanie si" j"zykiem angielskim w drugim 

pokoleniu (Clyne 2005; Leuner 2008) 
dynamiczny niska 

Niedostatek wiedzy opiekunów na temat 

transmisji j"zyka w rodzinie (D"bski, w przygo-

towaniu) 

dynamiczny wysoka 

Niedostatek materia ów dydaktycznych, w tym 

tych do wczesnej nauki czytania i pisania (Ra-

biej 2007; Lipi&ska 2001) 

dynamiczny wysoka 

Niedostateczna liczba dobrze wykszta conych 

nauczycieli (Lipi&ska 2013) 
dynamiczny wysoka 

 

Czynniki sprzyjaj!ce utrzymaniu polszczyzny Dynamika 
Podatno"#  

na kszta$towanie 

U%ywanie j"zyka polskiego w domu przez imi-

grantów pierwszego pokolenia w rodzinach 

endogamicznych (Johnston 1972; Drozd 2001; 

Lipi&ska 2001) 

trwa y – 

Polskoj"zyczna sie$ spo eczna imigrantów pierw-

szego pokolenia (Drozd 2001; Leuner 2008) 
trwa y – 

Poczucie polskiej to%samo#ci w pierwszym oraz 

drugim pokoleniu (Lipi&ska 2001; D"bski 2009) 
dynamiczny niska 
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Czynniki sprzyjaj!ce utrzymaniu polszczyzny Dynamika 
Podatno"#  

na kszta$towanie 

J"zyk polski jako warto#$ rdzenna (Smolicz 

1981; D"bski 2009) 
dynamiczny (–) – 

Rola Ko#cio a w utrzymaniu polsko#ci i j"zyka 

polskiego (Leuner 2008; Clyne 2005) 
dynamiczny (–) – 

Sytuacja polityczna w Australii i Polsce (Clyne 

2005; D!browska, Miodunka, Paw owski 2012) 
trwa y – 

Sie$ organizacji polonijnych (Leuner 2008; (a-

cek 2007) 
dynamiczny #rednia 

Szkolnictwo polonijne ((acek 2007; D"bski 

2009; Lipi&ska 2001, 2013) 
dynamiczny wysoka 

Polskoj"zyczne media masowego przekazu 

(Clyne 2005; Leuner 2008) 
dynamiczny #rednia 

Polskoj"zyczne internetowe media uczestnic-

twa (D"bski 2008, 2009) 
dynamiczny #rednia 

*ród o: Opracowanie w asne 

W#ród czynników wp ywaj!cych na odej#cie od j"zyka polskiego dominuj! 
aspekty demograficzne (Conklin, Lourie 1983) trwa e albo czynniki maj!ce 
w asny kierunek zmiany, sprzyjaj!cy utracie j"zyka polskiego. W mniejszym 
stopniu obecne s! czynniki spo eczno-kulturowe, w jakiej# mierze podatne 
na oddzia ywanie, np. poczucie niskiej warto#ci j"zyka polskiego w#ród Po-
lonii australijskiej. Czynniki sprzyjaj!ce utrzymaniu j"zyka polskiego to 
g ównie aspekty kulturowe b!d) instytucjonalne (Conklin, Lourie 1983), 
z których wi"kszo#$ jest podatna na kszta towanie. Czynniki demograficzne 
s! jednak nadrz"dne w stosunku do czynników spo eczno-kulturowych i in-
stytucjonalnych, dlatego te% mo%na oczekiwa$, %e bez pozytywnej zmiany 
czynników demograficznych sytuacja j"zyka polskiego w Australii b"dzie co-
raz trudniejsza. 

Czynnik oddalenia geograficznego od kraju pochodzenia wymaga osobne-
go omówienia. Tradycyjnie okre#lany jako trwa y, w moim przekonaniu 
w ostatnich latach zmieni  swój charakter, tzn. sta  si" do pewnego stopnia 
dynamiczny. Rozwa%aj!c ten czynnik kilka dekad temu (Conklin, Lourie 
1983), badacze tak naprawd" brali pod uwag" wynikaj!c! z odleg ego po o-
%enia geograficznego trudno#$ komunikacji pomi"dzy mniejszo#ci! etniczn! 
w kraju osiedlenia a krajem pochodzenia. Za spraw! cywilizacyjnych proce-
sów globalizacji i informatyzacji w ostatnich latach dokona a si" zmiana. Nie 
bez powodu potocznie mówi si", %e #wiat si" skurczy . Badania dowodz!, %e 
korzystnie wp ywa to na ilo#$ i jako#$ kontaktów w j"zyku polskim diaspory 
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rozproszonej w #wiecie (D"bski 2008, 2009). Dzi"ki nowym technologiom 
kontakty te, cho$ prowadzone na odleg o#$, w coraz wi"kszym stopniu staj! 
si" celowe i odbywaj! si" w kontek#cie rodzinnego, spo ecznego oraz kultu-
rowego uczestnictwa i dzia ania, tym samym korzystnie wp ywaj!c na 
utrzymanie sprawno#ci komunikacyjnej w j"zyku polskim (por. D"bski 
2015). W tym aspekcie rezultaty bada& prowadzonych z udzia em imigran-
tów polskiego pochodzenia w Australii s! zgodne z rezultatami bada& pro-
wadzonych w kontek#cie innych JZ w Australii (Morgan, Peter 2014) oraz 
w innych krajach (Lee 2006; Cho 2008; Do owy-Rybi&ska 2013). 

Na koniec trzeba zauwa%y$, %e dynamiczne czynniki utrzymania lub utraty j"-
zyka mog! by$ w ró%nym zakresie podatne na oddzia ywanie, chocia% propo-
nowane tutaj stopnie podatno#ci (niski, #redni, wysoki) oraz ich u%ycie ró%nicu-
j!ce opisywane czynniki bazuj! bardziej na danych anegdotycznych ni% systema-
tycznych badaniach. Mo%na jednak przypuszcza$, %e cho$ rodzice i organizacje 
polonijne maj! mo%liwo#$ wp ywania na to, aby cz onkowie drugiego pokolenia 
emigracyjnego rozmawiali ze sob! w j"zyku polskim, naturalna w#ród nich ten-
dencja do u%ywania j"zyka angielskiego jest trudna do zmiany. Z drugiej strony 
wydaje si", %e kwestia tworzenia odpowiednich materia ów dydaktycznych do 
nauczania j"zyka polskiego w szko ach polonijnych w du%ym stopniu spoczywa 
na nauczycielach, dzia aczach polonijnych oraz naukowcach i jest czynnikiem 
stosunkowo podatnym na oddzia ywanie i pozytywn! zmian". 

Zako!czenie 

J"zyk polski jako j"zyk spo eczno#ciowy Australii znajduje si" pod wp y-
wem wielu czynników warunkuj!cych jego utrzymanie lub utrat". W#ród 
nich dominuj!c! rol" odgrywaj! czynniki o trwa ym oddzia ywaniu w kie-
runku utraty j"zyka polskiego, takie jak aspekty demograficzne zwi!zane 
z charakterystyk! populacji Polonii australijskiej lub brakiem nap ywu no-
wych imigrantów z Polski. To pewne, %e w d u%szej perspektywie, bez na-
p ywu nowych fal imigracyjnych z Polski, b"d! one sprzyja y pog "bianiu si" 
utraty j"zyka polskiego w tym kraju. Nie mo%na jednak wykluczy$ nasilenia 
si" w przysz o#ci emigracji z Polski do Australii, na przyk ad wskutek wy-
ra)nych zmian w polityce imigracyjnej Unii Europejskiej, zamykania si" do-
minuj!cych kierunków emigracji Polaków, np. Wielkiej Brytanii, oraz pogor-
szenia si" koniunktury ekonomicznej w Polsce. 



148 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 1 (17) 

Z punktu widzenia dzia alno#ci stawiaj!cej sobie za cel utrzymanie j"zyka 
polskiego w Australii najbardziej interesuj!ce s! te czynniki, które charakte-
ryzuj! si" wysok! lub przynajmniej #redni! podatno#ci! na kszta towanie 
i pozytywn! zmian", jak na przyk ad poczucie niskiej warto#ci j"zyka pol-
skiego w#ród Polonii, niedostatek odpowiednich materia ów dydaktycznych 
do nauki j"zyka polskiego lub istnienie polskoj"zycznych mediów interne-
towych. Przyk adem takiego dzia ania mo%e by$ seria spotka& dyskusyjnych 
pod tytu em Dwa j zyki – dwie kultury, które – z inicjatywy Zrzeszenia Pol-
skich Nauczycieli w Australii oraz przy wsparciu finansowym Konsulatu 
Generalnego RP w Sydney – odby y si" w sierpniu i wrze#niu 2015 roku 
w Melbourne, Sydney, Brisbane i Perth. W ramach tych spotka& przeprowa-
dzi em sze#$ dwugodzinnych seminariów pod tytu em Co opiekunowie powinni 

wiedzie! na temat dwuj zyczno"ci i dwuj zycznego wychowania dzieci?, których adresa-
tami byli rodzice, dziadkowie i inni opiekunowie osób ma oletnich. Semina-
ria u#wiadamia y ich uczestnikom rosn!ce w ostatnich dekadach znaczenie 
j"zyka polskiego w Europie i #wiecie, wyja#nia y wybrane zagadnienia dwu-
j"zyczno#ci dzieci"cej, przedstawia y korzy#ci wynikaj!ce z bilingwizmu oraz 
obja#nia y metody i techniki, które zach"ca yby dzieci do uczenia si" j"zyka 
polskiego. 

Australia by a pierwszym g ównie angielskoj"zycznym pa&stwem, które 
przyj" o polityk" j"zykow! zaproponowan! przez Jo Lo Bianco (1987). Do-
kument ten szybko sta  si" wzorcem dla innych pa&stw wielokulturowych, 
pokazuj!cym, w jaki sposób powinny sprawowa$ opiek" nad j"zykami u%y-
wanymi w ich granicach. Tre#$ dokumentu dostarcza argumentów przema-
wiaj!cych za konieczno#ci! przyj"cia polityki j"zykowej przez pa&stwo, ta-
kich jak zapewnienie sprawiedliwo#ci spo ecznej, d ugoterminowe korzy#ci 
ekonomiczne kraju oraz wzbogacenie kultury australijskiej (Clyne 2005). J"-
zyk polski korzysta z opieki sprawowanej przez Australi" nad j"zykami spo-
 eczno#ciowymi. Dzia ania pa&stwa oraz samej Polonii australijskiej musz! 
by$ dodatkowo wspierane polsk! polityk! promocji j"zyka polskiego za gra-
nic!. Wa%nym drogowskazem dla takiej polityki jest raport Anny D!brow-
skiej, W adys awa Miodunki i Adama Paw owskiego pt. Wyzwania polskiej po-

lityki j zykowej za granic#: kontekst, cele, "rodki i grupy odbiorcze. Raport wyszcze-
gólnia kilka celów, jakie powinna stawia$ sobie polska polityka j"zykowa, 
w tym: 1) sta ! obecno#$ polszczyzny w europejskiej, a w miar" mo%liwo#ci 
– w #wiatowej przestrzeni komunikacyjnej; 2) rozpoznawalno#$ polszczyzny 
pisanej i brzmienia polskiej mowy; 3) obalenie stereotypu polszczyzny jako 
j"zyka trudnego; 4) obalenie stereotypu polszczyzny jako j"zyka niszowego 
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i ma o przydatnego; 5) poprawienie wizerunku polszczyzny; 6) wsparcie 
programów edukacyjnych; 7) promocja medialna; 8) wsparcie informacyjne 
oraz 9) upowszechnienie modelu „trzech filarów komunikacyjnych” jako op-
tymalnego rozwi!zania dla Europy. Raport ten mo%na uzna$ za ogólny mo-
del dzia a& na rzecz utrzymania j"zyka polskiego w przestrzeniach komuni-
kacyjnych poza granicami kraju. 
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Robert D"bski: Dynamics of Polish language maintenance in Australia 

The Polish language keeps losing its position in comparison with other community languages. 

This is a result of new waves of immigrants arriving from China, Vietnam and Arabic coun-

tries. The article presents the current situation of Polish language in Australia referring first to 

the data gathered by the Australian Bureau of Statistics, then discussing factors that are cru-

cial for language maintenance/shifting using the already existing models. The author divides 

the factors into ‘permanent’ and ‘dynamic,’ and then, in the second group he distinguishes 

between the factors that can or cannot be profiled. Such an approach reveals the areas where 

initiatives aimed at Polish language maintenance in Australia are most needed and can be the 

most effective. 

Keywords: language shift/maintenance, Polish language abroad, language contacts 


