
 9 października 1993 roku O. Dominik Jałocha, dominikanin, założył Polską Szkołę w 

Hoppers Crossing w pomieszczeniach „The Grange Children’s Centre”, przy 260 – 280 

Hogans Road. Na zajęcia lekcyjne w roku 1994 uczęszczało 52 dzieci.  

 9 lutego 1996 roku powstała – również z inicjatywy Ojca Dominika -   szkoła średnia w 

Secondary College przy 2 Fraser Street w Hoppers Crossing, a przy niej zespół 

wokalny „Siewcy”. Do szkoły uczęszczało wtedy 70 uczniów.  

 18 lipca 1998 roku obok szkoły w Hoppers Crossing, powstała także szkoła w 

Craigieburn. Zajęcia szkolne rozpoczynały się o godz. 2.00  po południu w Our Ladies 

School przy zbiegu ulic Craigieburn Road West z Bridgewater Road. W roku 1999 r., w 

dwóch szkołach Hoppers Crossing i Craigieburn uczyło się około 120 uczniów.  Nauka 

języka polskiego, religii, historii i geografii Polski odbywała sie łącznie w ośmiu 

grupach językowych.  

 17 grudnia 2003 roku  na posiedzeniu Zarządu Ośrodka w Albion i z udziałem  

Dominika Jałochy podjęto jednogłośnie decyzję o przeniesieniu Polskiej Szkoły 

Podstawowej i Średniej im. Jana Pawła II z Hoppers Crossing i Craigieburn na teren 

Centralnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Albion.  

 7 lutego 2004 roku odbyła się uroczysta inauguracja działalności szkoły na terenie 

Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Albion.  

 6 lutego 2005 roku miało miejsce  uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły. Przecięcia 

wstęgi dokonał ambasador RP w Canberze, dr Jerzy  Więcław a poświęcił ją  Dominik 

Jałocha OP. 

 Od 2007 roku dyrektorem szkoły jest pani Grażyna Walendzik 

 Początek 2007 roku -Szkoła przeprowadziła swoją siedzibę do nowych pomieszczeń 

zakupionych z funduszy społecznych „Albion School Foundation” 

 15 grudnia 2007 roku Polska Szkoła w Albion zorganizowała „Ogólnoaustarlijską 

Konferencję Nauczycieli” z udziałem prof. Roberta Dębskiego oraz zaproszonego 

prelegenta prof. Władysława Miodunki (dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej 

w Świecie przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz prorektora tego 

uniwersytetu). Konferencja zatytułowana „Język Polski w Australii – stan obecny i 

przyszłość”  zyskała wśród nauczycieli przybyłych z całej Australi miano niezwykłego 

wydarzenia w dziejach polskiej oświaty w Australii. 



 Od lutego 2008 roku działało przy Szkole w Albion  Centrum Edukacyjne.  W sezonie 

szkolnym 2008 i 2009 w kursie komputerowym i nauce języka angielskiego i polskiego 

dla dorosłych uczestniczyło około 219 osób. 

 26 czerwca 2008 roku, Victorian School of Languages przyznała naszej Szkole prawo 

do prowadzenia klas VCE (Victorian Certificate of Education), czyli klas maturalnych 

11 i 12. 

 W lutym 2009 roku, prof. Robert Dębski opracował „Polish Language Course, A 

Program Outline”. Program nauczania języka polskiego w Polskiej Szkole w Albion 

uwzględniający standardy VELS jak również certyfikowany program 

nauczania/testowania języka polskiego jako obcego/drugiego. 

 W lipcu 2013 roku dr hab. Robert Dębski na wyłączność naszej szkoły opracował 

innowacyjny program maturalny „ VCE Program” umożliwiający uczniom 

przygotowanie do matury w trybie online. 

 W październiku 2013 roku szkoła obchodziła dwudziestolecie swojej działalności. 

 12 listopada 2016 roku nasi uczniowie po raz pierwszy wystąpili podczas Polskiego  

Festiwalu na Federation Square. 

 2 września 2017 roku szkoła zorganizowała seminarium na temat „ Co powinni 

wiedzieć opiekunowie wychowujące dwujęzyczne dzieci?” przeprowadzone przez dr 

hab. Roberta Dębskiego. 

 25 lutego 2018 naszą szkołę odwiedził Konsul Generalny RP w Sydney pani Regina 

Jurkowska. 

 Do chwili obecnej szkoła dynamicznie rozwija się. Wysoko wykwalifikowana kadra 

nauczycielska i nowoczesne metody nauki oraz przyjazna atmosfera powodują ,że 

szkoła stanowi bardzo ważną rolę w życiu lokalnej Polonii. 

 

 

 


