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Szanowny Panie Leszku, 

 

W imieniu uczniów i Rodziców chciałabym serdecznie podziękować Panu Prezesowi 

Leszkowi Wikarjuszowi, za umożliwienie 12 uczniom z polskich szkół w Australii 

wyjazdu na obóz językowo-krajoznawczy, zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska w Warszawie, który miał miejsce w dniach od 5-20 grudnia 

2015 . 

  

Wyjazd był możliwy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnoty Polskiej z 

Radą Naczelną Polonii Australijskiej i rozmów Prezesa Leszka Wikarjusza 

podczas jego oficjalnej wizyty w Polsce. 

 

Wybrani uczniowie ze szkół z Brisbane i Nowej Południowej Walii stanęli na 

wysokości zadania i godnie reprezentowali Australijsko-Polską młodzież uczącą 

się języka polskiego. 

 

Młodzież stacjonowała w Pułtusku w Domu Polonii w niezmiernie urokliwym Zamku 

nad Narwią. 

 

Z ramienia Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej organizatorem obozu była Pani 

Kaya Guzło, a opiekującymi się nauczycielami z Polski były Panie Danuta 

Tyszkiewicz i Mirella Mikuś. 

 

Program obejmował pobyt w dwóch różnych gimnazjach w Pułtusku. Udział w 

zajęciach z młodzieżą polską w szkole dla naszych uczniów był niezmiernie 

interesujący. W jednym z gimnazjów młodzież specjalnie przygotowała się na 

naszą wizytę. Oprowadzili uczniów po szkole, pokazali im większość klas, 

świetlice, hale sportowe. Uczniowie brali udział w lekcjach z języka polskiego, 

historii i geografii. Klasa 3 przygotowała prezentację o regionach Polski z 

degustacją  potraw z danej części Polski. 

 



 

 
Nauczycieka jęz. angielskiego przygotowała lekcję – konkurs z wiedzy o Polsce i 

Australii, podczas której, uczniowie z Polski odpowiadali na pytania dotyczące  

Australii, a nasi uczniowie na pytania o Polsce. 

Zostaliśmy też zaproszeni przez wolontariuszy szkoły na Wigilię z 

organizatorami i Dyrekcją Szkoły. Choć do świąt było jeszcze parę tygodni, 

spotkanie z dyrektorem szkoły, nauczycielami i młodzieżą odbyło się w bardzo 

świątecznym nastroju. 

Gra w koszykówkę w grupach była miłym przerywnikiem w zajęciach szkolnych. 

 

Uczniowie mieli możliwość zwiedzić Pułtusk z przewodnikiem, oraz korzystać z 

dużego basenu kąpielowego.  

Wycieczki do Kurpiowskiej Kuźni, doTorunia, Warszawy i Zakopanego, 

Opiniogóry, Jachranki i Ciechanowa, wzbogaciły uczniów o nowe doświadczenia i 

wiedzę z różnych dziedzin.  

 

Każdy uczeń starał się mówić po polsku i poszerzać swoje słownictwo ponieważ 

wszystkie wycieczki, prezentacje i spotkania prowadzone były w języku polskim. 

 

Postaram się napisać obszerniejsze sprawozdanie z tego wspaniałego pobytu, z 

którego wszyscy wrócili szczęliwie, 

 

Wyjazd uczniów był znakomitą okazją do zgłębienia wiedzy o Polsce i zachętą do 

dalszej nauki języka polskiego.  

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi i wszystkim członkom Prezydium  

za poparcie w pierwszym w historii edukacji polskiej w Australii wyjeździe 

uczniów na obóz do Polski. 

 

Łączę wyrazy szacunku  

 
  

     
Elżbieta Cesarski 
Organizatorka obozu z Australii 

 

Za Zarząd  

Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej 
Email: northshore@polisheducation.org.au  

Tel : 0402387034 
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