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Cztery głosy w jednej sprawie 
Nauczanie języka polskiego w Leningradzie-Sankt Petersburgu, Rosji 

 

Na początku lat 90. ( 1988 r.) z inicjatywy dwóch osób w Sankt Petersburgu powstała Szkoła Języka 

Polskiego dla dorosłych i dla dzieci oraz młodzieży w ramach tzw. ”Małej Polonii”. 

 Założycielkami szkoły i jej długoletnimi pracownikami były: Wiesława Sawinowa i Teresa 

Konopielko. W tym okresie powstawały szkółki języka polskiego w Archangielsku i Murmańsku, jak też w 

Kotłasie. W.Sawinowa i T.Konopielko były współzałożycielkami polonistyki w Uniwersytecie  Języków 

Obcych w Mińsku Litewskim. Działały pod kierownictwem prof. Rajmunda Piotrowskiego, ówczesnego 

przewodniczacego SKO ”Polonia’. 

Pierwsze grupy dziecięce i  dorosłych liczyły po kilkadziesiąt osób. Na niektórych zajęciach liczba 

uczniów dochodziła do 70 (!). 

Na początku lat.90. nauczanie języka polskiego rozwijało się niezwykle dynamicznie. Opierano się 

przede wszystkim na miejscowych nauczycielach pochodzenia polskiego. Wśród nich pracowali również  

absolwenci polonistyki Uniwersytetu Petersburskiego. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach  piwnicznych 

Konsulatu Generalnego RP. 

 W 1992 roku powstał Związek Polaków im. biskupa A.Maleckiego,  do którego przeszła 

nauczycielka Lilia Szyszko, obecnie będąca prezesem organizacji. W ramach tej organizacji pracują zasłużone 

nauczycielki: Teresa Malinowska i Maria Krasnowa. 

W 1992 roku  na bazie miejskiej szkoły 216 została założona szkoła publiczna z  poszerzonym 

nauczaniem języka polskiego ( jedyna o takim profilu w Federacji Rosyjskiej).  

W 1998 roku szkoła  otrzymała patrona – Adama Mickiewicza – przy szkole ( z inicjatywy Konsulatu 

Generalnego i SKO „Polonia” ) stoi popiersie Wieszcza.  

Do szkoły przeniósł się Folklorystyczny Zespół „Gaik”. W szkole zaczęły pracować: Jadwiga Frołowa 

i Natalia Szykier. Obecnie w tej szkole pracuje teatr obrzędowy ”Polanie” pod kierownictwem Ireny 

Bestużewej. 

W 1994 roku powstał Ośrodek Metodyki i Nauczania Języka i Kultury Polskiej, który co roku 

organizował dla przedstawicieli środowisk polonijnych z północno-zachodnego regionu Rosji konferencje 

naukowo-praktyczne poświęcone językowi polskiemu i tożsamości narodowej, nauczaniu języka polskiego i 

historii polskiej.  Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Polski, zajmujący się nauczaniem języka 

polskiego poza granicami Polski, jak też pracownicy naukowi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 

Ponad 20 lat SKO „Polonia” wraz z Konsulatem Generalnym RP są współorganizatorami 

Ogólnorosyjskiego Konkursu Recytatorskiego „Kresy”.  

 Od 12 lat w Sankt Petersburgu działa Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej dla młodzieży z 

Federacji Rosyjskiej. Głównym organizatorem była  Parafia św. Stanisława. Inicjatywa powołania Szkoły 

Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej wyrosła na bazie działającego  aktywnie Ośrodka Metodyki 

Nauczania Jezyka i Kultury Polskiej pod przewodnictwem sp. Julii Zacharewicz i Ireny Romanowskiej. W 

dużej mierze organizacji Szkoły Letniej w ciagu kilku lat sprzyjało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

„Polonia”. Obecnie Szkoła w pełni przeszła pod opiekę parafii św. Stanisława, wspieranej przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz placówki konsularne w Petersburgu i Moskwie. 



 2

Po okresie „tułaczek” ( organizacje nie posiadały od 2003  do 2007 roku własnych pomieszczen i 

wynajmowały lokale piwniczne  u zaprzyjaźnionych kościołów ( Uśpienia MP, kościół św Katarzyny 

Aleksandryjskiej) nastąpił krótki okres aktywizacji w procesie nauczania języka polskiego. Przy tym  przestał 

działać  Ośrodek Metodyki .  Podczas „tułaczek” została utracona nie tylko biblioteka polska  ale i  po części 

solidarność organizacyjna   oraz poczucie wspólnoty. W 2007 roku dzięki zabiegom Senatu RP został 

zakupiony Dom Polski, w ktorym wyznaczono dwie sale do nauki języka polskiego ( z przywiązanienim ich 

do poszczególnych organizacji : Związku Polaków i SKO „Polonia”). Należało od nowa organizować proces 

nauczania języka polskiego. Niestety został utracony kontakt z najmłodszymi dziećmi i nastolatkami. Zabrakło 

młodzieży. Na zajęcia zaczęli przychodzić dorośli pragnący otrzymać Kartę Polaka.   Co prawda, została 

zorganizowana grupa dla dzieci przedszkolnych, jednakże nie uczęszczają do niej dzieci polonijne (do 

przedszkola przeważnie  uczęszczają dzieci rodziców oddelegowanych do pracy w Petersburgu lub z 

małżeństw mieszanych). Stanowisko opiekunki przedszkola jest opłacane przez Wspólnotę Polską, zaś 

pozostałe nauczycielki (8)  prowadzą zajecia za symboliczne datki ze strony uczniów. 

 Ważną rolę spełnia nauczyciel-osobowość. Zazwyczaj wokół takich osób skupiają się uczniowie. W 

Petersburgu do takich należą: Jadwiga Pietrowska ( od 22 lat prowadząca bezpłatnie zajęcia  literacko-

patriotyczne),  Jadwiga Anders skupiająca wokół siebie młodzież i niejednokrotnie matkująca opiekunka 

porzuconych. Spod jej skrzydeł  do Polski  wyjechało ponad 100 osób bez egzaminów z języka polskiego. 

Chlubą SKO”Polonia” jest młoda nauczycielka – wychowanka doc. Ireny Romanowskiej – Ania Filipczyk. 

Ukończyła studia w Poznaniu , wróciła i powiedziała, że chce uczyć polskiego. Można ją postawić za wzór 

odradzającego się po latach poczucia solidarności polonijnej w Petersburgu.     

Mówiąc o nauczaniu języka polskiego nie należy zapomnieć o roli sióstr zakonnych oraz katechetek. 

Wiele dobrego  pozostawiła w Petersburgu w sercach najmłodszych i ich rodziców siostra Katarzyna i Siostra 

Waleria z Instytutu Szensztadzkiego przy parafii św. Stanisława. 

Z cała pewnością można pokusić się o pewna ocenę, czy porównanie stanu współczesnego z końcem 

XX. wieku w zakresie nauczania języka polskiego: 

1. Ubyło nam dzieci  i młodzieży i temu nie jest winien niski przyrost naturalny! 

2. Posiadamy podreczniki, jeździmy na kursy, organizujemy konferencje,mówimy o pilnej potrzebie 

nauczania języka polskiego, ale  nie staje się on przedmiotem atrakcyjnym i niezbędnym na rosyjskim rynku, 

potrafimy rozmawiac ze światem już po angielsku i niemiecku... I tak jest! Spotykająca się młodzież z Polski z 

petersburską ( w tym polonijną) porozumiewa sie po angielsku... 

Więc może nie warto być nauczycielem polonijnym? 

Odpowiem -  warto i to z całą pewnością. Należy tylko zwrócić większą uwagę na mrówczą pracę 

nauczyciela, na jego ogromną rolę w procesie dydaktycznym, zaprosić od czasu do czasu  nauczyciela do 

Polski ( nie na naukę, chociaż i to jest potrzebne) , a na wyjazd studyjny celem poznania kraju, jego piękna i 

historii. Niech nauczyciel polonijny ma okazję odpocząć na polskich wczasach, niech posłucha  jak szumi 

polskie morze, niech zwykłemu nauczycielowi  polonijnemu uściśnie dłoń Poseł, Senator, Prezydent i powie : 

„Dziękuję”! „Robicie tak wiele i jesteście bardzo potrzebni naszemu Krajowi...!” 

Teresa Konopielko 

Sierpień 2010 
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Nauczanie języka polskiego w petersburskim okręgu konsularnym 
 
1. Filologia polska:  
  Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu (wykładowcy: 1 lektor z Polski, 2 lektorów 
miejscowych, liczba studentów: 30),  
  Pomorski Państwowy Uniwersytet w Archangielsku (wykładowcy: 2 lektorów z Polski, liczba 
studentów: 60) 
 
2. Lektoraty języka polskiego:  
 Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena (wykładowca miejscowy, liczba 
słuchaczy: 11) 
 Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów W St. Petersburgu (wykładowca miejscowy, liczba 
słuchaczy: 12) 
 Państwowa Akademia Teatralna w St. Petersburgu (wykładowca z Polski, liczba słuchaczy: 11) 
  Instytut Judaiki w St. Petersburgu (wykładowca z Polski, liczba słuchaczy: 13) 
 Państwowy Uniwersytet Techniczny w Archangielsku (wykładowca miejscowy, liczba słuchaczy: 
22) 
  Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku (wykładowca miejscowy, liczba studentów: 20) 
 
3. Nauczanie języka polskiego w szkołach rosyjskich  
Poszerzony program nauczania języka polskiego realizowany jest w szkole Nr 216 im. A. 
Mickiewicza w Sankt Petersburgu. Od roku szkolnego 2009-2010 w szkole pracuje jeden nauczyciel 
delegowany z Polski przez CODN (wcześniej pracowało w szkole 2 nauczycieli z Polski). W szkole 
wykłada język polski także miejscowy nauczyciel. Nauką języka polskiego objętych jest tam 250 
uczniów w 17 klasach (od II do XI) i jest to drugi, po angielskim, język obcy. Język polski jest 
przedmiotem obowiązkowym na tzw. egzaminach końcowych.  
 
4. Kursy języka polskiego poza systemem oświaty publicznej: 
  w Domu Polskim w St. Petersburgu (wykładowcy miejscowi: 8) 
  przy parafii św. Stanisława w St. Petersburgu  
  przy parafii św. Michała Archanioła w Murmańsku 
 przy organizacji polonijnej „Jadwiga” w Pietrozawodsku 
 przy parafii św. Piotra i Pawła w Nowogrodzie Wielkim  
 
5. Okresowe seminaria, kursy, szkoły języka polskiego: 
 Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla młodzieży polonijnej organizowana od 12 lat przy 
parafii św. Stanisława w St. Petersburgu w okresie wakacyjnym; corocznie w zajęciach bierze udział 
ok. 35-40 przedstawicieli młodzieży polonijnej z całej Rosji. 
 Kursy metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Domu Polskim w St. Petersburgu (organizowane 
raz w roku we współpracy z Polonijnym Centrum Nauczycielskim z Lublina) 
 
6. Geografia języka polskiego: 
Najsilniejszym centrum jest Sankt Petersburg, gdzie w ostatnim czasie obserwujemy wzrost 
zainteresowania nauką języka polskiego (przy wsparciu Instytutu Polskiego uruchomiono 4 kursy 
języka polskiego, wzrosła także liczba słuchaczy kursów organizowanych przez organizacje 
polonijne w Domu Polskim w Sankt Petersburgu). Drugim znaczącym centrum nauki języka 
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polskiego jest Archangielsk, gdzie na Pomorskim Państwowym Uniwersytecie we współpracy z 
Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest specjalny program studiów na 
filologii polskiej.   
W roku szkolnym 2008-2009 przerwano nauczanie języka polskiego w Kotłasie i Pietrozawodsku, 
gdzie wcześniej pracowali nauczyciele delegowani z Polski przez CODN.  
Ograniczeniu podlega rozwój filologii polskiej w Sankt Petersburgu. Decyzją władz Petersburskiego 
Uniwersytetu od 2007 r. nabór na studia odbywa się co drugi rok na zasadach odpłatności. Sytuacja 
ta skutkuje zmniejszeniem liczby studentów.  
 
7. Zaplecze techniczne kształcenia: 
Dzięki wsparciu państwa polskiego najważniejsze centra nauki języka polskiego wyposażone są w 
podręczniki, jak również inne pomoce naukowe (w tym sprzęt elektroniczny): komputerowy gabinet 
do nauki języka polskiego w szkole nr 216, komputerowy gabinet do nauki języka polskiego na 
Państwowym Petersburskim Uniwersytecie, gabinet polski na Pomorskim Uniwersytecie w 
Archangielsku, 2 sale do nauki języka polskiego w Domu Polskim w St. Petersburgu, szkółka języka 
polskiego przy organizacji polonijnej „Jadwiga” w Pietrozawodsku i in. Najczęściej wykorzystywane 
podręczniki to: J. Kucharczyk "Zaczynam mówić po polsku" i "Już mówię po polsku”, M. 
Małolepsza „Hurra!!! Po polsku”, W. Miodunka „Cześć, jak się masz?”. Podręczniki i inne pomoce 
do nauki języka polskiego oraz sprzęt biurowy instytucje organizujące naukę języka polskiego mają 
możliwość otrzymać z Fundacji Semper Polonia (w ramach programu Ex libris), Zespołu Szkół dla 
Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za granicą (Wydział ds. Polonii) i Konsulatu 
Generalnego RP w Sankt Petersburgu.  
 
 
Sankt Petersburg, 23.06.2010 r. 
 

Opracowała: 
A. Dembowska, wicekonsul 

 
 

Nauczanie języka polskiego w Rosji 
 
 
     Nauczanie języka polskiego w Rosji w dużej mierze oparte jest na formach nauczania o 
charakterze szkół niedzielnych, zajęć fakultatywnych oraz klas z nauczaniem języka polskiego jako 
obcego, literatury, historii, tradycji. Do takich szkół uczęszczają nie tylko dzieci polskiego 
pochodzenia, ale i Rosjanie. Osoby te praktycznie nie znają języka polskiego. Jest to trzeci lub 
czwarte pokolenie Polaków, które wyrosły wśród Rosjan i zostały poddane procesom 
asymilacyjnym. W związku z tym należy się zastanowić, jaka rolę w przyszłości tych dzieci pełnić 
będzie znajomość języka polskiego i polskiej kultury. Czy będzie im potrzebna? Tę bierną 
znajomość można byłoby przekształcić w formę aktywną, wykorzystując ją chociażby w dobrze 
rozwiniętej pracy polonijnej bądź w środowisku rodzinnym? 
 
     Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie takiego systemu oświaty polonijnej, by była ona 
atrakcyjną dla współczesnej młodzieży. Dzisiejsza młodzież stoi przed dużym wyborem nauczania 
tzw. języków światowych, głównie angielskiego, które dają większe szanse na uzyskanie lepszej 
pracy w kraju lub za granicą. Niestety język polski ustępuje językom zachodnioeuropejskim. Jest to 
jeden z najważniejszych problemów współczesnej oświaty polonijnej. W Rosji i dlatego należy 
poszukać innej motywacji w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. 
 
     Zasadnicze cele naszej pracy to:  

1. Pogłębienie świadomości narodowej. 
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2. Utworzenie pewnej kadry, która w przyszłości - władając językiem polskim - może okazać 
się przydatna dla kraju zamieszkania, pracując jako: tłumacze, lingwiści, urzędnicy 
państwowi, socjologowie, etnografowie, dziennikarze oraz nauczyciele języka polskiego. 

3. Polską grupę etniczną w Rosji należy poddać procesowi odnowienia tradycji i nawiązania na 
nowo kontaktów z kulturą polską. 

     Polonia obejmuje grupę ludzi utożsamiającą się w pewien określony sposób z kulturą polską. 
Język jest jednym z identyfikatorów kulturowych. Obok języka nośnikami kultury są: 1. Ideologia 
(wzorce, wartości); 2. Normy postępowania (w przypadku Polaków - religia); 3. Tradycja. Język 
spełnia ważną rolę w procesie podtrzymywania jedności kulturowej z krajem przodków, ale 
przynależność etniczna, może być również wyrażana za pomocą wyżej wymienionych czynników. 
 
     Kolejnym problemem, stojącym przed szkolnictwem jest wymóg władz oświatowych w zakresie 
liczebności grupy niezbędnej do uruchomienia jednostek dydaktycznych. Jeśli nawet uda się 
zorganizować grupy o wymaganej liczbie osób, to i tak są one niejednolite pod względem wieku i 
stopnia znajomości języka. Nauczyciel staje wtedy przed problemem realizacji określonego 
programu. Biorąc pod uwagę te czynniki należy podjąć działania prowadzące do oficjalnego 
zmniejszenia żądanej liczby uczniów. Obecnie liczba ta waha się w granicach od 12 do 15 osób, a 
praktycznie powinna ona mieścić się w granicach 8/10 osób. 
 
     Praca z dużą liczbą osób w procesie nauczania języka obcego jest niezwykle trudna i nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów. Współczesne metodyki nauczania języków obcych podają jako górną 
granicę liczbę 8 osób. Różnice fonetyczne między językiem polskim a rosyjskim powodują, że 
nauczyciel musi dotrzeć z osobna do każdego z uczniów. Niestety, nie dysponujemy specjalnymi 
gabinetami lingwistycznymi. 
 
     Podstawową formą nauczania języka polskiego w Rosji są szkółki typu niedzielnego, stwarzające 
trudności w procesie nauczania związane z: 1. Rzadkim kontaktem nauczyciela z uczniami (zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu). 2. Nawet jednorazowa nieobecność powoduje znaczną przerwę 
czasową w kontakcie z językiem. 3. Program nauczania jest sprowadzony do minimum. Nauczanie 
odbywa się w aspekcie komunikatywnym, jednak obejmuje aktywne posługiwanie się językiem 
jedynie w najważniejszych sytuacjach życiowych. 4. Ograniczone są możliwości praktycznego 
posługiwania się językiem nie tylko w klasie, ale i poza klasą. 
 
     Nie dysponujemy uogólnionym programem nauczania języka polskiego, z którego mogłyby 
korzystać polonijne jednostki oświatowej na terenie całej Rosji. Taki program powinien uwzględniać 
specyfikę wykładania języka polskiego jako jednego z przedmiotów. Inny program nauczania muszą 
mieć szkoły typu niedzielnego i jeszcze inny zajęcia fakultatywne. 
 
     Nie wystarcza ograniczyć się do płaszczyzny gramatyczno-leksykalnej, ale należy wziąć pod 
uwagę również aspekt fonetyczny (szczególnie ważne u posługujących się na co dzień językiem 
rosyjskim), jak również zgodnie z najnowszymi badaniami psycholingwistyki należy pamiętać o 
różnicach w mentalności, co jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie nauczania języka 
polskiego. 
 
     Podobieństwo między językiem polskim a rosyjskim częściej zamiast ułatwić utrudnia pracę 
nauczycielowi i uczniowi. Powoduje to powstanie tzw. fałszywych przyjaciół - tłumacza (zwykle na 
płaszczyźnie semantycznej). Interferencje językowe widoczne są również w kategoriach 
morfologicznych i syntaktycznych. Ważne jest, by nauczyciel był dwujęzyczny. W ten sposób może 
przewidzieć potencjalne błędy swoich uczniów. 
 
     Kolejnym niezwykle trudnym problemem stojącym przed polonijnymi metodykami, jest 
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powiązanie nauczania języka polskiego jako obcego z pewnym określonym dziedzictwem 
kulturowym uczących się, a wynikającym z faktu zamieszkiwania poza Polską. Nie zapominajmy, że 
mamy do czynienia z kolejnym pokoleniem Polaków, mimo iż niejednokrotnie są to Polacy 
zrusyfikowani. Problemy te odbijają się również na programach nauczania historii. Niektóre 
momenty w dziejach polsko-rosyjskich są na tyle sporne, iż nauczyciel stoi przed trudnym wyborem 
podawania faktów: z punktu widzenia Polaka, co może powodować podważenie lojalności dziecka w 
stosunku do państwa, w którym mieszka, czy z punktu widzenia Rosjanina, co z kolei może 
powodować urażenie polskości danego ucznia. 
 
     Podsumowując chciałabym zauważyć, iż problem nauczania języka polskiego w Rosji jest 
problemem interdyscyplinarnym - obejmuje badania z zakresu lingwistyki, socjologii, etnografii i 
psychologii. 
 
     Wielu socjologów zajmuje się problemem ukazywania języka jako elementu tożsamości 
etnicznej, jako składnika kultury rodzimej i powiązania stanu zachowania znajomości języka oraz 
zmian jego funkcji z procesami asymilacji. Zważywszy na szerokość zagadnienia mogłam jedynie 
zarysować najważniejsze problemy stojące przed współczesną oświatą polonijną. 
 
     Konieczne jest powołanie grupy ludzi o różnych specjalnościach, którzy mogliby zająć się 
problematyką w sposób naukowy oraz od strony praktycznej podjąć pracę nad przygotowaniem 
stosownych programów nauczania. 
 
          Irena Romanowska 
Sankt Petersburg 
2008 
 
 
 

Specyfika nauczania języka polskiego w Rosji  
na przykładzie szkoły polonijnej w Abakanie. 
 
„Nie uczcie języka - lecz stwórzcie warunki dla jego zdobywania”  
Wilhelm Humbolt 
 
Nauczanie języka polskiego jest w obecnej chwili prowadzone przez liczne placówki oświatowe na 
terenie Syberii. Sieć placówek oświaty polskiej na wschodzie tworzą między innymi szkółki 
polonijne prowadzące nauczanie języka polskiego w ramach zajęć poza lekcyjnych, kółek 
zainteresowań i kursów przygotowujących młodzież do studiów w Polsce. Również szkółki 
przyparafialne prowadzą obok katechezy nauczanie języka polskiego. Jest on wykładany na 
wydziałach filologicznych Rosyjskich Uniwersytetów jako jeden z języków słowiańskich. Języka 
polskiego naucza się w słowiańskich i humanistycznych gimnazjach, liceach, a także w instytucjach 
uzupełniających wykształcenie i szkołach ogólnokształcących. Jest on w we wspomnianych 
placówkach wykładany jako drugi język obcy do wyboru. A więc nauka odbywa się na różnych 
poziomach. Duże rozproszenie Polaków i słabsza aktywność społeczna, charakteryzująca polonijne 
środowiska powodują, że wyjście poza system nauczania fakultatywnego i podniesienie poziomu 
nauczania języka polskiego jest bardzo trudne. Sytuacja ta zmienia się jednak z roku na rok. Zmienia 
się na lepsze, ponieważ środowiska polskie coraz sprawniej organizują się, tworząc federacje 
związków i stowarzyszeń, wyłaniają organizacje oświatowe lub nauczycielskie, które troszczą się o 
bazę lokalową i odpowiednią liczbę godzin języka polskiego w programach szkolnych. 
Specyfiką nauczania języka polskiego w Rosji jest to, że dla większości dzieci i młodzieży jest to 
język obcy. Wyjątkiem jest jedynie kilka istniejących dotąd polskich wiosek w których język polski 
jest używany na co dzień w rodzinach. Wioski te znajdują się przede wszystkim na Syberii, 
najbardziej znane to: Znamienka w Chakasji, Wierszyna w obwodzie Irkuckim i Mała Wilejka. 
Język polski stopniowo staje się dla wszystkich, którzy się go uczą nie tylko istotnym elementem 
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tożsamości nawiązującym do ich pochodzenia, ale i zamiłowaniem. Przy okazji jego poznawania 
mogą oni również zapoznać się bliżej z kulturą narodów słowiańskich i ich współczesnej historii. 
Widoczny ostatnio wzrost zainteresowania językiem polskim należy wiązać ze wzrostem aktywności 
niezwykle liczebnej polskiej diaspory, ukierunkowanej na krzewienie macierzystej kultury, w tym 
również mowy ojczystej. Polskie organizacje narodowe powstałe na Syberii po 1990 roku za 
pierwszy i najważniejszy cel obierają sobie organizację szkół nauczających języka polskiego. Oprócz 
tego organizują one także lekcje muzyki, choreografii, historii Polski i kultury narodowej.  
Jeśli chodzi o uwarunkowania nasilającego się zainteresowania współczesnych Polaków i osób 
polskiego pochodzenia językiem, tradycją swoich przodków, to można stwierdzić co następuje:  
Z jednej strony jest ono związane z mającym miejsce w ciągu ostatnich lat zwrotem zainteresowań 
wszystkich narodów dawnego ZSRR ku rozwijaniu swych historycznych tradycji kulturowych i 
językowych. Sybiracy, to ludzie, których pradziadowie zostali wypędzeni ze swojej ojczyzny 150-
200 lat temu. Od tego czasu ich język i tradycja bardzo się zatarły, zaś oni sami w znaczącym stopniu 
zasymilowali się z ludnością miejscową. 
Z drugiej strony wspomniane zjawisko ma związek z dającą się zaobserwować rosnącą troską 
Państwa Polskiego wobec Polonii Wschodniej przejawiającą się w udzielaniu rodakom ze Wschodu 
finansowego wsparcia, organizacji obozów i kolonii językowych dla dzieci, umożliwianiu im 
odbywania nieodpłatnych studiów na polskich uczelniach wyższych, oraz stażów zawodowych. 
Organizacje wspierające Polaków na wschodzie, przy wsparciu finansowym Senatu RP, w ostatnich 
latach coraz aktywniej finansują programy edukacyjne dla Polonii, oraz wydawanie podręczników do 
nauczania języka polskiego, natomiast Ministerstwo Edukacji i Sportu RP na mocy porozumienia z 
Ministerstwem Oświaty Federacji Rosyjskiej, co roku deleguje nauczycieli z Polski do pracy w 
polskich szkołach niedzielnych na Syberii. Coraz dynamiczniej działają też organizacje polonijne 
skupiające nauczycieli i to one właśnie – dzięki kompetentnie formułowanemu zakresowi oczekiwań 
w stosunku do MEN – stają się dla resortu partnerami w koordynowaniu pomocy merytorycznej dla 
szkolnictwa polskiego zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dotychczasowa praktyka i 
możliwości wymogły sformułowanie kilku zasadniczych kierunków działań MEN. Pomoc MEN 
polega przede wszystkim na: kierowaniu nauczycieli z Polski do pracy dydaktycznej na Wschodzie, 
organizowaniu pomocy metodycznej dla zamieszkałych za granicą nauczycieli języka polskiego lub 
innych przedmiotów poprzez organizowanie kursów doskonalących, wyposażaniu placówek 
nauczania języka polskiego w podręczniki, pomoce dydaktyczne, czasopisma, organizowaniu 
wypoczynku letniego dla dzieci pochodzenia polskiego, kształceniu studentów pochodzenia 
polskiego na uczelniach w Polsce w ramach stypendiów Ministra Edukacji Narodowej, 
organizowaniu w Polsce wakacyjnych i semestralnych praktyk językowych dla studentów kierunków 
pedagogicznych i polonistycznych zagranicznych uczelni, oraz promocji języka polskiego jako 
obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich. 
Sprawa utrzymania tożsamości narodowej wyrażanej w języku ojczystym, oraz podtrzymywanie 
kultury i tradycji polskiej, to zagadnienia, które obecnie zajmują czołowe miejsce w działalności 
organizacji polonijnych i są nieodłącznym tematem wielu spotkań oświatowych w kraju i za granicą. 
Hasłem przewodnim tych konferencji jest oświata, która ma stanowić główny kierunek działalności 
polonijnej w Rosji. Jest ona podstawowym środkiem prowadzącym do odradzania się tożsamości 
narodowej, poznania dziejów ojczystych i rodzimej kultury. Działalnością edukacyjną ma być objęta 
zarówno młodzież jak i starsze pokolenie rodaków.  
Są podejmowane próby założenia Polonijnych Centrów Metodycznych w dużych ośrodkach 
terenowych, powołania rosyjsko-polskiej komisji metodologicznej dla opracowania jednolitego 
programu nauczania języka polskiego, historii, geografii i literatur, ustalenia modelu szkoły 
polonijnej, działającej przy rosyjskiej szkole ogólnokształcącej, mającej zapewnić absolwentom 
niezbędne uprawnienia i perspektywę dalszych studiów, zwiększenia liczby uczestników kursów 
nauczycielskich, nawiązania współpracy ze szkołami w Polsce, a także zwiększenia liczby miejsc na 
krajowych wyższych uczelniach i zapewnienia możliwości studiów podyplomowych w Polsce dla 
polonijnych absolwentów z Rosji. 
Wiele uwagi poświęca się również sprawom współpracy Kongresu Polaków w Rosji z organizacjami 
i instytucjami w Kraju i z Polonią Światową. 
Obok sformułowania szeregu postulatów dotyczących działalności oświatowo kulturalnej i 
organizacji polonijnych w Rosji, uczestnicy jednej z niedawno obytych konferencji zwrócili się do 
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Delegatury Apostolskiej dla Katolików Rosji Europejskiej i Wschodniej w Moskwie a także do 
Władz Kościelnych w Polsce z prośbą o zapewnienie nauczania religii w szkołach parafialnych oraz 
odprawiania nabożeństw w języku polskim. 
Parę lat temu zostały podjęte również kroki mające na celu powołanie europejskiej organizacji 
nauczycieli polonijnych, która przejmie inicjatywę zwoływania konferencji nauczycielskich i 
umożliwi wymianę doświadczeń oraz doskonalenie kwalifikacji, nowelizację rządowej ustawy o 
równoważności dyplomów i wykształcenia, uaktualnienie polsko-rosyjskiego porozumienia 
dotyczącego powołania dwustronnej polsko-rosyjskiej komisji do spraw nauczania języka polskiego 
w Rosji, lepsze wyposażenie szkolnych ośrodków nauczania języka polskiego w sprzęt 
komputerowy, wyposażenie bibliotek, zapewnienie kursów metodycznych dla nauczycieli, 
kontynuowanie działalności Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego dla dzieci i młodzieży 
polonijnej w Rosji, oraz prawną regulację sytuacji obywateli polskich od urodzenia zamieszkujących 
w Rosji. 
Od dziesięciu lat obserwuję ruch na rzecz oświaty polonijnej w Rosji. Z analizy napływających 
danych można stwierdzić, że sytuacja egzystencji szkółek polonijnych wygląda następująco, początki 
działalności wyglądały podobnie w przypadku wszystkich branych pod uwagę szkół. W pierwszych 
latach prowadzone były wspólne kursy dla dzieci i dorosłych. Jak jednak pokazało doświadczenie w 
latach następnych, nie było to zbyt korzystne zarówno dla jednych tak i drugich. W późniejszych 
latach podjęto starania w kierunku tworzenia oddzielnych klas dla różnych grup wiekowych. W 
miarę upływu lat wydłużano również okres trwania nauki - obecnie wynosi on 5 lat. 
W większości wypadków pedagodzy wykorzystują na lekcjach kilka różnych pozycji książkowych. 
Wszyscy nauczyciele posługują się programami autorskimi. Dominuje indywidualne podejście do 
ucznia, co sprzyja szybszemu przyswojeniu materiału przez uczących się. 
Należy podkreślić, że bardzo wyraźnie widocznymi elementami toku nauczania są: przejawiana 
przez uczniów chęć opanowania języka, odpowiedzialny stosunek nauczycieli do swoich 
obowiązków, a także zaufanie i wzajemne porozumienie między uczestnikami procesu 
dydaktycznego. 
Wśród uczniów i słuchaczy istnieje chęć poznania nie tylko języka, ale również polskich tradycji i 
zwyczajów. Nauka języka polskiego wspierana jest więc przez zajęcia z rękodzieła i historii. 
Swoistym rodzajem eksperymentu są grupy aktorskie i zespoły folklorystyczne – tutaj nauka języka 
odbywa się poprzez działania artystyczne. Można stwierdzić, że zajęcia teatralne, w większości 
przypadków, ułatwiają przyswajanie języka. 
W roku szkolnym 2004/2005 na Syberii języka polskiego uczyło się ponad 500 dzieci polonijnych w 
trybie szkolnym oraz zajęć pozalekcyjnych. Są oni uczeni przez blisko 30 nauczycieli polonijnych 
(obywateli Federacji Rosyjskiej) i 7 nauczycieli z Polski skierowanych przez CODN. Nauczanie 
języka i innych przedmiotów jest prowadzone według programów przekazanych przez CODN 
zgodnych z rekomendacjami metodycznymi katedry języków słowiańskich Moskiewskiego 
Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa oraz programów autorskich. 
Podręczniki do szkół dostarcza Ministerstwo Edukacji i Sportu RP przez Fundację „Oświata polska 
za granicą”. 
Obecnie nauczyciele wykorzystują w swojej pracy następujące podręczniki oraz materiały 
metodyczne: 
Bartnicka B. Uczymy się polskiego. Cz. I, Warszawa 1998 
Bartnicka B. Uczymy się polskiego. Cz. II, Warszawa 1998 
Dybkowska A. Żaryn J. Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności. Warszawa 
1994 
Kaleta Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków 
Konopka B. Podręcznik języka polskiego. Cz. I, Warszawa 1997 
Kucharczyk J. Już mówię po polsku. Łódź 1994 
Kucharczyk J. Zaczynam mówić po polsku. Łódź 1995 
Metera H. Czytam po polsku. Lublin 1996 
Metera H. Czytam po polsku. Lublin 1998 
Michowicz B. A to Polska właśnie. Warszawa 1991 
Szapkina O. Polskij jazyk w szkole. Dla naczinajusich. Moskwa-Poznań 1997 
Wasilewska D., Karolak S. Uczebnik polskogo jazyka. SPB 1999 
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Dokładniejszy obraz rzeczywistego stanu omawianych zagadnień może naszkicować opisany poniżej 
przykład. 
W mieście Abakan (południowa część Syberii) ma swoją siedzibę organizacja „Polonia”, która w 
ciągu 12 lat swego istnienia zajęła czołowe miejsce wśród organizacji diaspor pod względem 
liczebności oraz aktywności (liczba czynnych członków organizacji obecnie sięga ponad siedmiuset 
ludzi).  
Zajęcia języka polskiego odbywają się w „Centrum Dziecięcej Twórczości”, w którym ma swoją 
siedzibę Stowarzyszenie „Polonia” oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Do tego celu przeznaczona 
jest specjalna, w pełni wyposażona sala lekcyjna o powierzchni (72 m2). Uczniowie zostali 
podzieleni według wieku i poziomu przygotowania na następujące grupy: młodsza grupa 1 rok 
nauczania – 15 uczniów, młodsza grupa 2 rok – 12 uczniów, starsza grupa 1 rok (studenci, uczniowie 
starszych klas, dorośli) – 12 uczniów, średnia grupa (dorośli) – 14 uczniów, grupa doskonalących 
język (zdający egzaminy na studia wyższe na polskie uczelnie, na wydziały polonistyki uczelni 
rosyjskich) – 10 uczniów, grupa dorosłych – 6 uczniów. 
Ogólny program szkoły polskiej w Abakanie obejmuje 5 lat kształcenia. Nauczanie języka 
podzielono na 3 etapy: początkowy – 2 lata, średni – 2 lata i doskonalący – 1 rok. W trakcie nauki 
zwraca się szczególna uwagę na indywidualne podejście do każdego ucznia. 
Oprócz języka polskiego w szkole odbywają się zajęcia z: muzyki polskiej, choreografii tańców 
polskich, historii polski i polskiej sztuki ludowej. 
Nauczanie języka i innych przedmiotów jest prowadzone (jak już wspominałem wyżej) według 
programów przekazanych przez CODN, oraz autorskich programów, takich jak: „Język polski. Kurs 
początkowy”, „Polska sztuka ludowa”, „Choreografia tańców polskich”, „Polska sztuka ludowa i 
klasyczna” 
W roku szkolnym 2004-2005 w Szkole Języka i Kultury Polskiej były wykładane następujące 
przedmioty: język polski i historia – 24 godziny tygodniowo, muzyka polska – 18 godzin 
tygodniowo, język polski – 36, choreografia tańców polskich (dla dorosłych) – 18 godzin 
tygodniowo, polska sztuka ludowa – 2 godziny tygodniowo, choreografia tańców polskich (dla 
dzieci) – 3 godzin tygodniowo, podstawy religii – 6 godzin tygodniowo. 
Szkoła posiada własną bibliotekę (700 egz.), wideo i audiotekę (200 egz.). Jest także wyposażona w 
techniczne i komputerowe środki nauczania. 
Przy szkole działa od 1997 roku zespół folklorystyczny „Syberyjski Krakowiak”, liczący ponad 50 
osób. Są to przeważnie dzieci i młodzież w wieku 14-20 lat. Zespół niejednokrotnie koncertował 
zarówno w Rosji, jak i w Polsce. 
W 2001 roku został założony żeński wokalny zespół polonijny „Radość”, w skład, którego wchodzą 
nauczyciele i rodzice. W tym samym roku powstał dziecięcy zespół folklorystyczny „Słoneczko”. 
Nauczyciele stale podwyższają swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach metodycznych i 
językowych organizowanych w Polsce i Rosji. 
Co roku dzieci wyjeżdżają na kolonie polonijne, szkoły językowe dla młodzieży i obozy harcerskie 
organizowane w Polsce, a w ostatnich latach i w Rosji. 
Od 1997 roku język polski został wprowadzony do programu gimnazjum humanistycznego w 
Abakanie jako drugi i trzeci język obcy (5,7,9 klasy – 20 uczniów, 11 klasa – 5 uczniów). Ogólna 
liczba godzin w tygodniu wynosi – 9. 
Na bazie Szkoły zostało założone Centrum Metodyczne dla nauczycieli polonijnych na Syberii, które 
organizuje coroczne kursy prowadzone przez metodyków Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w 
Lublinie. Po zakończeniu kursu uczestnicy (20 studentów) otrzymują specjalne certyfikaty w 2 
językach od PCN w Lublinie i Chakaskiego Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Abakanie. 
Szkoła Polonijna w Abakanie pełni funkcję metodycznego i pomocniczego ośrodka dla polonijnych 
szkół w całym Kraju Krasnojarskim (2 339 700 km2). Do przytoczonych niżej miejscowości, co dwa 
tygodnia dojeżdżają nauczyciele z Abakanu. 
Miasto Minusinsk – Szkoła języka polskiego mieści się przy „Domu Dziecięcej Twórczości”. 
Zajęcia z języka polskiego, muzyki i historii obywają się w wymiarze 5 godzin. W zajęciach 
uczestniczy 40 uczniów. Został również założony zespół „Czerwone jagody” śpiewający pieśni 
regionu Kaszubskiego. 
Miasto Szuszenskoie – Szkoła języka polskiego mieści się przy „Domu Dziecięcej Twórczości”. 
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Zajęcia z języka polskiego, muzyki i historii obywają się w wymiarze 5 godzin. W zajęciach 
uczestniczy 20 uczniów. 
Miejscowość Karatuzskoje – Zajęcia z języka polskiego, muzyki i historii są wykładane w klasie 
przy bibliotece. W zajęciach uczestniczy 20 uczniów. 
Miejscowość Mała Minusa – Zajęcia z języka polskiego, muzyki i historii są wykładane w 
miejscowej szkole podstawowej. W zajęciach uczestniczy 30 uczniów. 
Wieś Znamienka - Z 1998 roku język polski został wprowadzony do programu szkoły podstawowej 
jako drugi język obcy w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Zajęcia z języka, historii i religii odbywają 
się w specjalnym gabinecie, wyposażonym w środki dydaktyczne przez „Wspólnotę Polską”. 
                                                                                                        Sergiusz Leończyk 
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