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V ZJAZD POLONII I POLAKÓW  
Z ZAGRANICY 

WIZYTA PREZYDENTA RP  
W AUSTRALII 

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE  
W CANBERZE 

RADA ORGANIZACJI POLSKICH  
W ACT 

AKADEMIA 11 LISTOPADA 
‘RISING FROM THE ASHES’ 

LIST PREMIERA AUSTRALII 
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POLSKI KLUB SENIORA 

POLSKIE CENTRUM KATOLICKIE 

TOWARZYSTWO SZTUK 
PIĘKNYCH 

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW 
OJCZYSTYCH 

WIELKOPOLSKA 

BURSZTYNKI 

KRASNOLUDKI 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
CHOPINA W AUSTRALII 

WYDARZENIA – KULTURA – 
LUDZIE 

‘DZIAŁA UKRYTE W KWIATACH’  

2018 − ROK WAŻNYCH ROCZNIC  

ROK IRENY SENDLEROWEJ 

IRENA SZEWIOSKA  

‘BELLA’ ZAPRASZA 

Zdjęcia: Z. Taffe, A. Liso, M. Mikołajczak, KP; Kompozycja: A. Liso 
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Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów, 
niekoniecznie zgodne z opinią redakcji. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treśd oraz ewentualne nieścisłości czy 
błędy, zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. W związku z 
ograniczeniami objętości i formatu Kroniki, Redakcja zastrzega 
sobie prawo wyboru tekstów dopuszczonych do druku.  

Kontakty Polonijne 
Rada Organizacji Polskich w ACT 
Council of Polish Organisations in the ACT Inc. 
Prezes: Andrzej Alwast 6254 2927 |  www.plcouncilact.org.au 
Sekretarz: Aleksandra Płazioska  0403 721 021 

Kronika Polonii / Polish Chronicle|  kronikapolonii@hotmail.com 
Redaktor: Aleksandra Płazioska  0403 721 021 
Koordynator: Wanda Kiljaoska-Całka  02 6248 6842 

Klub Orzeł Biały / Polish Australian White Eagle Club 
Prezes: Andrzej Bajkowski  0423 961 503 
Wiceprezes: Barbara Alwast  0422 505 239 
Dom im. Mikołaja Kopernika | 38 David Street, Turner ACT 2612 
PO Box 6093 O’Connor ACT 2602 
 www.whiteeagleclub.org.au 

Polski Klub Seniora w ACT / Polish Seniors Club in the ACT Inc. 
Prezes: Halina Stawska  02 6281 0400  
Sekretarz: Stefan Gajewski  02 6231 4273 
 www.klubseniora.org.au 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Phillip 
Polish Language School in Phillip 
Dyrektor: Piotr Antonik  0434 830 346  
 polishschoolcanberra@gmail.com 
 www.polishschoolcanberra.org 

Grupa Taneczna Wielkopolska / Wielkopolska Polish Dance Group 
Mark Mikołajczak  0418 607 303 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej & Grupa dla Dzieci 'Krasnoludki' 

Polish Youth Alliance of Canberra  
Katarzyna Mikołajczak  0418 633 378 

Grupa przedszkolna Bursztynki / Polish Playgroup in Canberra 
Kasia Mazur  0431 569 764 |  bursztynki@hotmail.com  

Towarzystwo Przyjaciół Chopina, Australia 
Friends of Chopin Australia Inc. | Prezes: Ben James 0466 620 825 
Wiceprezes: Wanda Horky 02 6259 5099 |  wwhorky@gmail.com 
 http://www.friendsofchopin.org.au 

Towarzystwo Sztuk Pięknych w Canberze 
Polish Craft and Society in Canberra 
Prezes: Irena Zarębski  0405 292 955 

Polski Instytut Historyczny w Australii  
Polish Historical Institute in Australia 
Wanda Kiljaoska – Całka  02 6248 6842  kilcal@iinet.net.au  
Wanda Horky  02 6259 5099 wwhorky@gmail.com  

Polsko Australijska Grupa Komputerowa POLONET 
Polish Australian Community Network Inc. 
Koordynator: Tadeusz Zubowicz  02 6292 5431 
 polonet@polonet.org.au 

Polskie Centrum Katolickie im. św. Jana Pawła II  
Polish Catholic Centre in Canberra  
Duszpasterz ks. Przemysław S. Karasiuk  0404 085 041 
 jpiicentre@tchr.org |  www.tchr.org/australia 
211 Goyder Street, Narrabundah ACT 2604 

Australijsko Polska Rada Biznesu  
Australia Poland Business Council Inc. 
Sekretarz: Eugeniusz Bajkowski  02 6249 6128  
 apbci@tpg.com.au 
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Rada Organizacji Polskich w ACT oraz 
Redakcja Kroniki Polonii składają 
serdeczne podziękowanie 
Konsulatowi RP w Sydney za 
przyznanie Kronice Polonii grantu w 

wysokości $1,000.00, który pokrył część kosztów 
druku grudniowego numeru. 

Fundusz Kroniki  
DONACJE  

$ 100 Helena Grządka (NSW), Ludmiła i Józef Zawartko, 
$ 50  Irena Tomaszewska, bezimiennie (MS),  
$ 20  Aldona i Tadeusz i Szymaoski, Celina Drozda, 

Krystyna Kowalska, Sławek Bobis, Henryk Dekker 
  Agnieszka Connor i Elżbieta Szychlioska, 
$ 10  Wiesława Horbacka, Teresa Petrusewicz,  

Teresa Wojkowska, Cezary Kapuścioski,  
Czeki na Fundusz Kroniki prosimy wystawiad na  

Council of Polish Organisations in the ACT  
Polish Chronicle 

na adres: Council of Polish Organisations in the ACT  
PO Box 6093 O’Connor ACT 2602 

Osoby pragnące dokonad wpłat gotówka na Fundusz Kroniki 
prosimy o skontaktowanie się z Wanda Calka   
tel. 02 6248 6842   

Od Redakcji 
 Aleksandra Płazińska 

Drodzy Czytelnicy, 
Rok 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

zbliża się ku koocowi. Był to rok wyjątkowy dla nas wszystkich 
na przestrzeni, którego odbywały się imprezy i wydarzenia 
upamiętniające tę tak ważną dla Polski rocznicę. Ich kulminacją 
były obchody narodowego Święta Dnia Niepodległości 11 
listopada. Jednocześnie był to dzieo uroczyście obchodzony w 
wielu krajach jako 100. rocznica zakooczenia I wojny 
światowej. Dlatego też, dużo miejsca w tym numerze 
poświęciliśmy tym właśnie tematom.  

Zapraszamy do przeczytania sprawozdao z rocznicowych 
uroczystości, jakie miały miejsce w Canberze, a także 
ciekawego artykułu na temat udziału Australii w I wojnie 
światowej. Jak zwykle, piszemy też o działalności organizacji 
polonijnych w Canberze oraz ciekawych wydarzeniach 
kulturalnych i tym razem również sportowych, w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy.   

Redakcja Kroniki Polonii życzy wszystkim Czytelnikom 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie 
najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej 

pomyślności. Życzmy sobie nawzajem dużo miłości, 
zrozumienia i tolerancji, spokoju i radości każdego dnia.  
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Małgorzata Kwiatkowska, Marian Radny 

Pod hasłem ‘Łączy nas Niepodległa’ odbył się w Warszawie, 
w dniach 20-23 września 2018 r. V Światowy Zjazd Polonii i 
Polaków z Zagranicy. Inicjatorem Zjazdu była Rada Polonii 
Świata (RPŚ), do której należy Rada Naczelna Polonii 
Australijskiej. Organizację Zjazdu powierzono Stowarzyszeniu 
Wspólnota Polska, przy finansowym wsparciu Senatu RP. 
Honorowy patronat na Zjazdem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, zaś Marszałek Senatu 
RP, Stanisław Karczewski, przewodniczył Komitetowi 
Honorowemu Zjazdu. W V Zjeździe Polonii wzięło udział ponad 
600 uczestników z 44 krajów, reprezentujących blisko 200 
organizacji polonijnych.  

Tematami wiodącymi Zjazdu były: Integracja i współpraca 
Polonii Świata; Współpraca Polonii z Polską; Polska tożsamośd 
narodowa za granicą; Dziennikarstwo, 
duszpasterstwo, nauka i oświata 
polonijna; Obrona dobrego imienia Polski 
i Polonii; Zacieśnianie współpracy 
instytucjonalnej i organizacyjnej Kraju z 
Polonią i Polakami za granicą; Bilateralne 
kontakty między organizacjami 
polonijnymi z różnych krajów; Nowe 
inicjatywy jednoczące Polaków na 
świecie; Problemy młodzieży polonijnej. 

Zagadnienia te były omawiane w 
siedmiu forach tematycznych. Dwie sesje plenarne 
Zjazdu, inaugurująca i podsumowująca, odbyły się w Sali Sejmu 
RP w obecności Marszałków Sejmu i Senatu, 
parlamentarzystów oraz ministrów Rządu RP i Kancelarii 
Prezydenta RP. Podczas sesji podsumowującej obrady Zjazdu, 
gdzie przedstawiono m.in. podsumowanie dyskusji forów 
tematycznych i odpowiednie rekomendacje, reprezentanci 
Australii, M. Kwiatkowska oraz M. Radny, przedstawili 
rekomendacje Forum Sportu i Turystyki Polonijnej oraz z 
Forum Nauki Poza Granicami Kraju. Wszystkie przedstawione 
postulaty i rekomendacje były merytoryczne, a czas pokaże, ile 
z nich uda się zrealizowad. Szczegółowy spis przedstawionych 
postulatów i rekomendacji z forów jest sukcesywnie 
publikowany w australijskich mediach polonijnych.   

Reprezentanci Polonii australijskiej byli obecni w każdym 
forum, pełnili role moderatorów, prezenterów i aktywnych 
dyskutantów. M. Kwiatkowska współorganizowała Forum 
Sportu i Turystyki Polonijnej, a M. Radny Forum Nauki poza 
Granicami Kraju. Prezentacja J. Borkowskiej-Surucic 
zainaugurowała Forum Kultury Polonijnej, A. Biziuk miał swoje 
wystąpienie podczas Forum Sportu i Turystyki. Na Forum Nauki 
poza Granicami Kraju prezentacje miał również M. Radny, a na 
Forum Sportu i Turystyki, M. Kwiatkowska.  

Poza dyskusjami tematycznymi Zjazd, miał też inny, 
szczególny wymiar – polonijne obchody 100. lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości i rolę emigracji w walce o 

niepodległośd. Obchody rocznicy zainaugurowała ceremonia 
składania wieoców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w 
asyście Orkiestry Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, przez 
delegacje uczestniczące w Zjeździe. Delegacja australijska 
wystąpiła w składzie M. Kwiatkowska, M. Pawlik i M. Radny.  

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, w asyście 50 
duszpasterzy biorących udział w Zjeździe, koncelebrował 
inauguracyjną mszę św. w Archikatedrze pw. św. Jana 
Chrzciciela i dziękczynną w Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w 
Koncercie Galowym w Teatrze Wielkim Opery Narodowej, 
dedykowanym Niepodległej. Z inicjatywy Rady Polonii Świata, 
Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek i kopertę 
pierwszego dnia obiegu. 

   Na prośbę Rady Polonii Świata, 
przedstawioną przez przewodniczącą 
Teresę Berezowską, kard. K. Nycz wyraził 
zgodę, aby jedną z kaplic bocznych 
Świątyni Opatrzności Bożej przeznaczyd 
na Maryjną Kaplicę Polonijną. Tym 
samym Rada Polonii Świata zwraca się 
do Polonii i Polaków na całym świecie o 
zaangażowanie w tworzenie Kaplicy 
Polonijnej, która będzie swoistym 
wyrazem dziękczynienia Polonii za 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
Przedstawiciele Polonii australijskiej uczestniczący w 

obradach V. Zjazdu: 
 Forum Nauki poza Granicami Kraju – M. Radny (Rada 

Naczelna Polonii Australijskiej); 
 Forum Kultury Polonijnej – J. Borkowska-Surucic (Teatr 

‘Fantazja’, Sydney), A. Maciejewska (Polska Fundacja 
Artystyczna, Wiktoria), G. Machnacki (Towarzystwo Polskiej 
Kultury w Wiktorii), M. Koter-Rosiak (Towarzystwo Polskiej 
Kultury w NSW); 

 Forum Duszpasterstwa Polonijnego − ks. W. Słowik, SJ 
OAM (Wiktoria), Siostra L. Frączek (Przełożona Prowincjalna 
Sióstr Nazaretanek w Australii); 

 Forum Organizacji Polonijnych – M. Pawlik (Federacja 
Polskich Organizacji w Wiktorii), B. Pawlik (Stowarzyszenie 
Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne), A. Gajkowski 
(Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu RP), A. 
Doloto (Klub Sportowy ‘Polonia’ w Plumpton); 

 Forum Sportu i Turystyki – M. Kwiatkowska (Rada 
Polonii Świata), A. Biziuk i J. Lisowski (Klub Sportowy ‘Polonia’ 
w Plumpton); 

 Forum Oświaty Polonijnej – H. Puszkar (Szkoła Polska w 
Essendon); 

 Forum Mediów Polonijnych – B. Filip (Puls Polonii), K. 
Bajkowski (Bumerang Polski),  

A. Zamecznik (Radio 3ZZZ).   

Od lewej: M. Radny, H. Puszkar, M. Kwiatkowska, A. Maciejewska, M. Pawlik, 
B. Pawlik, Sr. L. Frączek i ks. W. Słowik | K. Bajkowski/Bumerang Polski 

Obrady Sejmu Polonijnego | zdj. B. Filip  
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Wizyta Prezydenta RP w Australii 
Opr. A. Płazioska 

W dniach 18-23 sierpnia 2018 r., Prezydent RP Andrzej 
Duda, złożył oficjalną wizytę w Australii i Nowej Zelandii. Była 
to pierwsza w historii oficjalna wizyta Prezydenta Polski w tych 
krajach. Głównymi punktami programu czterodniowej wizyty 
w Australii były rozmowy polityczne na najwyższym szczeblu, 
wsparcie dla polsko-australijskiego biznesu i bogata agenda 
gospodarcza oraz spotkania z przedstawicielami australijskiej 
Polonii. Prezydent Andrzej Duda spotkał się m.in. z Premierem 
Australii Malcolmem Turnbull, Gubernatorem Generalnym 
Peterem Cosgrove, Gubernatorami stanów Victoria, Lindą 
Dessau i NSW Davidem Hurley, liderem opozycji Billem 
Shorten oraz ministrami rządu federalnego Australii. Rozmowy 
dotyczyły kompleksowej współpracy w zakresie 
bezpieczeostwa, współpracy wojskowej i energetycznej. 

Prezydent Duda odbył 
spotkania z australijskimi 
przedsiębiorcami w 
centrum biznesowym w 
Sydney oraz 
zainaugurował Polsko-
Australijskie Forum 
Energetyczne, w którym 
wzięły udział wiodące polskie 
spółki energetyczne. ‘Polska 
chce stad się centrum 
energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej’ − powiedział 
Andrzej Duda, zachęcając australijskich przedsiębiorców do 
współpracy i inwestycji w Polsce. Już dzisiaj Australia jest 
trzecim, po Chinach i Indiach, rynkiem eksportowym polskich 
towarów w rejonie Azji i Pacyfiku. Nawiązaniu bliższej 
współpracy gospodarczej ma też służyd, otwarte przez 
Andrzeja Dudę w Sydney, Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), już 50., otwarta w ciągu 
ostatnich 15 miesięcy, placówka tej agencji na świecie. 

Prezydent Duda odwiedził również Australijskie Muzeum-
Pomnik Wojny (War Memorial) w Canberze, gdzie w imieniu 
narodu polskiego złożył wieniec na Grobie Nieznanego 
Żołnierza oraz Mauzoleum Pamięci w Melbourne, gdzie 
uczestniczył w uroczystości upamiętnienia 77. rocznicy 
zluzowania Australijskiej 9. Dywizji przez Samodzielną Brygadę 
Strzelców Karpackich, podczas bitwy o Tobruk w 1941 r. 
Spotkał się także z polskimi i australijskimi weteranami.   

W programie wizyty znalazły się spotkania z australijską 
Polonią. Były one szczególnie uroczyste, bo połączone z 
obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Podczas spotkao w Melbourne i Sydney, 
Prezydent Andrzej Duda uhonorował wysokimi odznaczeniami 
paostwowymi australijskich polityków, zaangażowanych w 
rozwój stosunków polsko-australijskich oraz przedstawicieli 
Polonii, zasłużonych w działalności polonijnej. Podczas tych 
spotkao, Prezydent wyrażał słowa wielkiego uznania dla 
rodziców, którzy wychowują dzieci w duchu polskości, 
nauczycieli i organizatorów polskich szkół, duchownych oraz 
działaczy społecznych, którzy inicjują wiele polonijnych 
projektów. 

Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, odwiedziła 
Ambasadę RP w Canberze, gdzie spotkała się z dziedmi i 
nauczycielami Szkoły Polskiej, a także z młodzieżą z Polskiej 
Grupy Taoca ‘Wielkopolska’. Dzieci przygotowały bogaty 

program artystyczny – obok taoców ludowych zaprezentowały 
wiersze polskich twórców A. Słonimskiego i W. Chotomskiej 
oraz zaśpiewały piosenkę ‘Jesteśmy Polką i Polakiem’ 

Polskie odznaczenia dla Polonii  
W poniedziałek 20 sierpnia 2018., w polskim ośrodku w 

Marayong, gdzie znajduje się jedyna wyłącznie polska 
świątynia na terenie Sydney, odbyło się spotkanie Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy i jego małżonki z Polonią australijską.  
W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong, 
nazywanym oficjalnie w języku angielskim ‘Polish War 
Memorial Chapel’, znajduje się kaplica-mauzoleum, gdzie 
umieszczone są urny zawierające ziemię z pól bitewnych i 
miejsc kaźni Polaków w II wojnie światowej. Na terenie 
ośrodka jest polski Dom Opieki dla seniorów, prowadzony 
przez polskie siostry ze Zgromadzenia Nazaretanek. 

Podczas spotkania Prezydent Andrzej Duda wręczył 
odznaczenia paostwowe przedstawicielom Polonii 
australijskiej. Wśród odznaczonych znalazły się osoby ze 
środowiska polonijnego w Canberze. Byli to: 

Wanda Horky odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej ‘Za wybitne zasługi w 
działalności polonijnej i za popularyzowanie polskiej kultury’.  

Eugeniusz Bajkowski odznaczony Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej ‘Za wybitne 
zasługi w kształtowaniu pozytywnego 
wizerunku Polski w społeczeostwie 
australijskim’  

Ksiądz Tadeusz Przybylak 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 ‘Za pracę 
duszpasterską wśród 
polskich emigrantów 
w Australii i Nowej 
Zelandii’  

Order Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej (OZ) jest cywilnym odznaczeniem 
paostwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Order nadawany jest 
cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, 
którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we 
współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą 
Rzeczpospolitą Polską z innymi paostwami i narodami. 

Order nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, wniosek przedstawia 
Minister Spraw Zagranicznych.  

Prezydent RP A. Duda z wizytą przed 
Muzeum Wojny w Canberze 

źródło: http://www.prezydent.pl/  

E. Bajkowski, W. Horky, ks. T. Przybylak  
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Uroczystości rocznicowe w Canberze 
Opr. Aleksandra Płazioska 

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę odbyły się w wielu miejscach w Australii. Koncerty, 
akademie okolicznościowe, wystawy, konkursy, uroczyste 
msze św. w intencji Ojczyzny miały miejsce chyba wszędzie 
tam, gdzie mieszkają Polacy. Polonia Canberry uczciła tą 
doniosłą rocznicę wieloma wydarzeniami, o których piszemy w 
tym numerze. Zwieoczeniem obchodów w Australii będzie 
Festiwal Polonijny PolArt, który odbędzie się w dniach od 27 
grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. w Brisbane.  

W niektórych uroczystościach uczestniczył, w miarę 
możliwości, Ambasador RP w Australii, Michał Kołodziejski. W 
dniach 8-9 listopada br. pan Ambasador świętował wspólnie z 
Polonią Australii Zachodniej uczestnicząc w uroczystościach w 
Perth, a już 10.11. był obecny w Sydney.  

Dzieo 11 listopada ma szczególne znaczenie nie tylko dla 
Polaków. To także dzieo, kiedy wszystkie kraje, które brały 
udział w pierwszej wojnie światowej obchodzą rocznicę jej 

zakooczenia. Tegoroczna, setna 
rocznica była obchodzona szczególnie 
uroczyście, także w Australii.  

W niedzielę 11 listopada 2018 r. 
w katedrze św. Krzysztofa na 
Manuce, arcybiskup Canberry i 
Goulburn Christopher Prowse, 
odprawił z tej okazji uroczystą mszę św. 
Wzięli w niej udział Ambasador M. 
Kołodziejski wraz z pracownikami 
Ambasady RP, a także wielu Polaków mieszkających w 
Canberze. Nie zabrakło specjalnych polskich akcentów – 
arcybiskup Prowse wspomniał kilkakrotnie o szczególnym 
znaczeniu dnia 11 listopada dla naszego kraju jak i polskiej 
społeczności Canberry i całej Australii. Ołtarz przystrajały dwie 
flagi – polska i australijska, a dzieci z grupy tanecznej 
‘Wielkopolska’ w barwnych krakowskich strojach przyniosły do 
ołtarza dary ofiarne.  

Po zakooczeniu mszy św., dokładnie o godzinie 12: 00 
lokalnego czasu zebrani w katedrze Polacy, wraz z sopranistką 
Martą Nowicką, odśpiewali polski hymn narodowy. Tym sa-
mym byliśmy jednymi z pierwszych Polaków na świecie, którzy 
wzięli udział we wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbro-
wskiego w ramach inicjatywy ‘Niepodległa do Hymnu!’. Dzieci 
wraz z rodzicami pojechały z kościoła pod Parlament, aby 
obejrzed piękny dywan czerwonych maków ułożony tam spe-
cjalnie na Dzieo Pamięci i zrobid na ich tle pamiątkowe zdjęcia.  

Po południu tego samego dnia odbyło się uroczyste 
przyjęcie w Ambasadzie RP w Canberze, w którym wzięli udział 
licznie zgromadzeni przedstawiciele miejscowej Polonii. Gości 
przywitała Agata Utnicka, dla której była to pierwsza okazja, po 
niedawnym przybyciu do Canberry, do spotkania z tutejszą 
Polonią. Ambasador Michał Kołodziejski w krótkim 
przemówieniu przypomniał, że obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości trwają już od wielu 
miesięcy i będą trwały do kooca roku. Data 11 listopada jest 
właściwie datą umowną ustaloną, jako polskie Święto 
Niepodległości dopiero w 1937 r. Fakt, że Polska odrodziła się 
po tylu latach, kiedy wiele pokoleo urodziło się i przeminęło 
pod zaborami, składając swojej nieistniejącej na mapie 
ojczyźnie najwyższą ofiarę – życia oddanego w walce o 
niepodległośd − sprawia, że wolnośd i niepodległośd są dla nas, 
Polaków, szczególnie cenne. Mówił również o tym, iż swięto 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dzieo Pamięci 
(Remembrance Day) tak uroczyście obchodzony w całej 
Europie i w Australii, uzupełniają się w swojej wymowie – 
pamięci o milionach tych, którzy polegli w obronie wolności. 

Po wspólnym odśpiewaniu polskiego hymnu zebrani goście 
wysłuchali koncertu w wykonaniu sopranistki polskiego 
pochodzenia Danieli Leskiej, której akompaniował na 
fortepianie Benjamin 
Burton. Daniela 
zaśpiewała kilka 
pięknych pieśni 
Fryderyka Chopina i 
Karola 
Szymanowskiego. 
Spotkanie zakooczyły 
‘wspólne Polaków 
rozmowy’ przy 
poczęstunku i 
lampce wina.   

Abp. Ch. Prowse z dziedmi w katedrze | zdj. K. Beczek 

Występ Danieli Leskiej | zdj. K. Beczek 

Tort rocznicowy w  
Ambasadzie RP  

zdj. A.M. Gancarz 

Dzieci na tle Parlamentu | zdj. M. Mikołajczak 
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związane z 100. rocznicą zakooczenie I wojny światowej, a 
zależało nam na obecności przedstawicieli rządu federalnego i 
stanowego. Dzięki współpracy z Ambasadą RP, a w 
szczególności pomocy pana Ambasadora Michała 
Kołodziejskiego oraz pana Piotra Buszty otrzymaliśmy od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (MSZ) grant w wysokości 
$5,000. Otrzymaliśmy także grant od przewodniczącego rządu 
lokalnego w ACT (Chief Minister).  

W niedzielę 25 listopada 2018 r., w Klubie Orzeł Biały, w 
godzinach popołudniowych odbył się finał naszych 
przygotowao − akademia ‘Rising from the Ashes’. Po modlitwie 
ks. Przemysława Karasiuka, zebranych rodaków i zaproszonych 
gości powitał w imieniu Rady Organizacji Polskich w ACT prezes 
Andrzej Alwast. Mieliśmy zaszczyt gościd przedstawicieli Sejmu 
RP: Elżbietę Stępieo, Przewodniczącą Polsko-Australijskiej 
Grupy Parlamentarnej (partia Nowoczesna) oraz dwóch wice-
przewodniczących, Grzegorza Długiego (ugrupowanie Kukiz 15) 
i Tomasza Latosa (Prawo i Sprawiedliwośd). Wśród 
zaproszonych byli także: Prezes Rady Naczelnej Organizacji 
Polonijnych w Australii Małgorzata Kwiatkowska, Prezes 
Stowarzyszenia Litwinów w Canberze Zydre Prember, posłowie 

lokalnego parlamentu ACT: Vicki Dunne i Suzanne Orr, 
lider opozycji w rządzie lokalnym ACT Alistair Coe oraz 
członek opozycji Elizabeth Kikkert, a także 
przedstawiciele organizacji polonijnych w Canberze. 
   W części oficjalnej, pierwszy zabrał głos Senator ACT 
z ramienia Partii Liberalnej Zed Seselja, który 
reprezentował Premiera Australii Scotta Morrisona. 
Senator Seselja po krótkim przemówieniu odczytał 

oficjalny list Premiera, skierowany do Polaków z okazji naszego 
Święta Niepodległości. Następnie przemówił Ambasador 
Michał Kołodziejski. W imieniu szefa rządu lokalnego ACT 
zabrała głos minister Rachel Stephen-Smith. 

Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji 
członka wyższej izby Parlamentu Nowej Południowej Walii 
(NSW) Davida Clarke, na temat wkładu Polaków na przestrzeni 
wieków, w obronę Europy i kształtowanie jej losów jak również 
przemian w Polsce i Europie Wschodniej w latach 80. Mówca 
wykazał się dużą znajomością polskiej historii oraz wielką 
sympatią i podziwem dla osiągnięd naszego kraju, a jego 
wystąpienie zostało przyjęte gromkimi oklaskami na stojąco.   

Na częśd muzyczną akademii złożył się wspaniały występ 
pianisty dr Edwarda Neemana, który zagrał Poloneza A-dur op. 
53 (‘Polonez Heroiczny’) oraz Balladę G-moll op. 23 Fryderyka 

Rada Organizacji 
Polskich w ACT 
Andrzej Alwast, prezes 

   W ostatnim półroczu 2018 r. 
praca Rady koncentrowała się na 
planowaniu i przygotowaniach do 
akademii dla uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Większośd działao 
spadło na barki członków 

specjalnie powołanego Komitetu organizacyjnego w skład, 
którego weszli Wanda Horky, Andrzej Alwast i Aleksander M. 
Gancarz. Blisko współpracowaliśmy w Ambasadą RP w 
Canberze, a szczególnie z panem Ambasadorem Michałem 
Kołodziejskim, który w miarę możliwości uczestniczył w 
zebraniach Rady. Między innymi wysłaliśmy kilkaset listów z 
zaproszeniami ostemplowanych pamiątkowym stemplem 
pocztowym, wydanym prze Pocztę Australijską.  

Mimo, że nasza Rada nie brała udziału w wydarzeniach 
związanych z pierwszą wizytą do Australii Prezydenta RP, 
gratulowaliśmy na jednym z zebrao dwóm członkom 
Rady, Wandzie Horky i Eugeniuszowi Bajkowskiemu z 
okazji otrzymania polskich odznaczeo paostwowych, 
wręczonych im osobiście przez Prezydenta Andrzeja 
Dudę, na spotkaniu z Polonią w Marayong w Sydney. 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków 

jedno z najważniejszych świąt paostwowych. Po 123 latach 
zaborów − niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem 
wielu pokoleo Polek i Polaków − Polska odzyskała 
suwerennośd. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, jest to 
bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Polska społecznośd zamieszkała w Canberze i Queanbeyan 
od wielu lat obchodzi to święto z należytym szacunkiem i 
honorem. Tegoroczna uroczystośd była dla nas szczególnie 
ważna ze względu na tak okrągłą rocznicę. Plany i 
przygotowania do uroczystości rozpoczęliśmy już w połowie 
roku. Jako główne wydarzenie, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
zaplanowaliśmy okolicznościową akademię. Ustalenie jej daty 
wymagało dużo wcześniejszych ustaleo ze względu na to, że w 
tym samym czasie miały mied miejsce australijskie uroczystości 

Od lewej: W. Horki, A. Alwast, T. Latos, G. Długi, E. Stępieo, M. Kwiatkowska, R. Stephen-Smith, A. Coe, B. Stefaniak, Z. Seselja, M. Kołodziejski,  
B. James, A.M. Gancarz | zdj. A. Sikorski 
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Chopina. Dużą niespodzianką było premierowe wykonanie 
dwóch utworów, specjalnie zamówionych dla uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – kompozycji 
na fortepian Australijczyka dr. Chris’a Sainsbury (kompozytor, 
wykładowca Wyższej Szkoły Muzycznej ANU) pt. 
‘Arrival’ (‘Przybycie’) oraz kompozycji na trzy instrumenty 
(fortepian, skrzypce, wiolonczela) Polaka dr. Aleksandra 
Nowaka (kierownik wydziału kompozycji Akademii Muzycznej 
w Katowicach) pt. ‘Hastiludium’. Szczególne podziękowanie 
składamy prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Chopina Benowi 
James − to dzięki jego niestrudzonym staraniom (z wynajęciem 
fortepianu włącznie) mogliśmy usłyszed na naszej akademii 
występy tak wysokiej klasy.  

Jak zwykle, akademię uświetnił występ zespołu tanecznego 
Wielkopolska pod kierownictwem Marka Mikołajczaka. Dzieci z 
wielką werwą i entuzjazmem zataoczyły cztery taoce: 
krakowiaka, kujawiaka, taniec góralski i polkę i, jak zwykle, 
zebrały huczne brawa. Części artystycznej dopełnił krótki 
program przygotowany przez kierownika Polskiej Szkoły w 
Phillip Piotra Antonika, nauczycieli oraz dzieci – scenka 
teatralna ‘Lekcja historii’ oraz deklamacje. 

Na zakooczenie akademii, przyjętym od lat zwyczajem, Klub 
Orzeł Biały wraz z Radą Organizacji Polskich w ACT zaprosili 
zebranych na tradycyjny poczęstunek i wspólne towarzyskie 
spotkanie. Uczestnicy akademii otrzymali także pamiątkowe 
dyski z kompozycjami dr Sainsbury i dr Nowaka. 

Rada Organizacji Polskich W ACT dziękuje wszystkim za 
udział w akademii, a naszej Ojczyźnie życzymy w następnym 

stuleciu dalszego rozwoju w duchu demokracji.   

Od lewej: A. Alwast, ks. P. Karasiuk, Z. Seselja, M. Kołodziejski, R. Stephen-Smith, D. Clarke 

Występ uczniów Polskiej Szkoły | zdjęcia Andrzej Sikorski 

Występ pianisty dr Edwarda Neemana 

Od lewej: Amb. M. Kołodziejski, Z. Seselja, D. Clarke | zdj. A. Sikorski 

Polscy posłowie. Od lewej: E. Stępieo, G. Długi, T. Latos 

Krakowiak i Góralski w wykonaniu Wielkopolski 
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List Premiera Australii, Scotta Morrisona, przesłany 
na ręce organizatorów Akademii z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 
MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER 

100TH ANNIVERSARY OF POLISH INDEPENDENCE 
 

The 11 November is rightly a momentous occasion for Polish 
people everywhere, a chance to recall a defining moment in 
history, a turning point that marked Poland’s re-emergence as 
nation state. 

As Polish Australian community joins in celebration, this is a 
chance for all Australians to acknowledge the enduring 
friendship we share with Poland and her people. 

Remarkably, the first contact between our countries occurred 
in 1696, when several Poles joined Willem de Vlamingh’s 
Dutch expedition to explore the Western Australian coast. 

Some 150 years later, the great explorer Paul Edmund 
Strzelecki memorably named Australia’s highest mountain 
after the Polish-American hero Tadeusz Kosciuszko. 

Most recently, Australians welcomed the President of Poland, 
His Excellency Mr Andrzej Duda, and Mrs Agata Kornhauser-
Duda, in August this year. 

So perhaps today is a celebration of only of Polish 
independence, but of enduring links between our nations, and 
the exceptional contributions made by those who have made 
this land their home. 

Today, more than 1800,000 Australians claim Polish ancestry, 
and I thank them for their part in building our prosperity and 
national well-being. 

With these thoughts in mind, and in a warm spirit of 
friendship, I send my best wishes to everyone celebrating 
today. 

 

The Hon Scott Morrison MP 
Prime Minister of Australia 
 

5 November 2018 

Klub Orzeł Biały  
Andrew Bajkowski, prezes 

Tłum. A. Płazioska 

   Dochody Klubu w ostatnich sześciu 
miesiącach pozostawały na dobrym poziomie. 

Dzięki temu nasza finansowa pozycja jest stosunkowo dobra 
mimo trzykrotnego wzrostu kosztów ubezpieczenia oraz ciągle 
rosnących kosztów utrzymania budynku. Musimy dołożyd 
wszelkich starao, aby utrzymad nasze dochody na stałym 
poziomie, co nie jest łatwe na bardzo konkurencyjnym rynku 
Canberry. 

Restauracja Polo cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, 
podobnie jak duży wybór napojów oferowanych przez bar i 
ogólna atmosfera Klubu. Dużym plusem jest nasze położenie w 
niewielkiej odległości od Uniwersytetu, centrum miasta i w 
obszarze o dużym zagęszczeniu mieszkaniowym.  

Zarząd Klubu dokłada wszelkich starao, aby utrzymad stałą 
bazę klientów i pozyskiwad nowych. Zwiększający się ruch 
powoduje jednakże dodatkowe obciążenie i wymaga 
zwiększonego nakładu pracy od członków Zarządu. Dziękujemy 
w szczególności Wandzie Kiljaoskiej-Całka, za utrzymywanie i 
uzupełnianie listy członków Klubu, zwłaszcza szybko 
powiększającej się listy członków niemających prawa głosu 
(Australijczyków), co bardzo ułatwia nam akcje reklamowe. 
Dziękujemy także skarbnikowi Klubu Edwardowi 
Sulikowskiemu i Zofii Sulikowskiej za ich pracę nad 
modernizacją systemu płac oraz za wzorowe prowadzenie 
księgowości Klubu. Wdrożenie nowego systemu płac było 
konieczne ze względu na zwiększone zatrudnienie płatnych 
pracowników Klubu.  

W ostatnich miesiącach przeprowadzone zostały prace 
renowacyjne dużej części dachu budynku Klubu. Jednocześnie 
zainstalowana została dodatkowa izolacja cieplna, a także 
usunięto zbędne części dachu blokujące dostęp naturalnego 
światła do wnętrza budynku. Zarząd Klubu dziękuje Agnieszce 
Liso za pomoc w tych pracach w formie fachowych rad jak i 
nadzoru nad pracami. Wszelkie działania renowacyjne i 
ulepszające postępują pod ogólnym nadzorem architekta 
budynku, Enrico Taglietti. 

Od kooca czerwca restauracja Polo działa także we 
wtorkowe wieczory. Staramy się zachęcid lokalną klientelę do 
odwiedzania restauracji i Klubu zapewniając występy lokalnych 
muzyków w sali barowej. Ta inicjatywa spotkała się z dobrym 
oddźwiękiem u naszych bywalców tak, że spodziewamy się jej 
kontynuacji po otwarciu Klubu po przerwie świątecznej. 
Ostatnim dniem otwarcia przed Bożym Narodzeniem był 22 
grudnia. Klub wznowi swoja działalnośd pod koniec stycznia 
2019 r. (data nie została jeszcze uzgodniona). 

Zarząd Klubu pragnie poinformowad o hojnej donacji śp. 
Romana Wnęka, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Pan 
Roman Wnęk pozostawił w swoim testamencie $20,000 na 
potrzeby Klubu Orzeł Biały. Suma ta będzie przeznaczona na 
bieżące potrzeby renowacyjne Klubu.   

Od Redakcji: 
W dniu 16 grudnia 2018 r. w Klubie Orzeł Biały odbyło się 

coroczne Zebranie Wyborcze, na którym został wybrany prezes 
i członkowie Zarządu. Prezesem Klubu ponownie został Andrzej 
Bajkowski. Skład nowego Zarządu: B. Alwast, W. Horky,  
E. Sulikowski, J. Różycka, W. Kiljaoska-Całka, J. Chwiałkowska, 
W. Kopras, A. Milaoczuk. Podział funkcji nastąpi na pierwszym 
zebraniu Klubu w 2019 r. 

Życzymy owocnej pracy. Występ dzieci z Wielkopolski | zdj. A. Sikorski 
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Polski Klub 
Seniora 
Halina Stawska, prezes 

Drodzy Czytelnicy, Klub 
Seniora w maju 2018 r. 

rozpoczął już 12 rok swojej działalności! 
Spotykamy się nadal dwa razy w miesiącu, 

na przemian w gościnnym Ośrodku św. Jana 
Pawła II oraz w Klubie Orzeł Biały. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do wspólnych 
spotkao w Klubie Seniora. 

W czerwcu na nasze spotkanie przybyła pani Barbara 
Kołodziejska, żona Ambasadora RP Michała Kołodziejskiego. 
Dowiedzieliśmy się o planach wyjazdowych pana Ambasadora, 
Jego najbliższych zadaniach oraz o już rozpoczętych 
przygotowaniach do wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 
Australii. Spotkanie z panią Barbarą było dla wszystkich bardzo 
ciekawe, a jednocześnie serdeczne i naturalne. Czuliśmy się jak 
jedna wielka, polska rodzina. 

Jedno z naszych spotkao było przeznaczone sesji 
informacyjnej o usługach i pomocy dla Seniorów w 
sektorze zdrowia. O tych ważnych dla Seniorów 
sprawach mówiła w swojej prelekcji Yelin Hung z 
Biura do Spraw Wielokulturowości (Office of 
Multicultural Affairs). We wrześniu obchodziliśmy 
wspólnie piękny jubileusz – 90. urodziny pani Ewy 
Łukasik. Gratulujemy naszej Jubilatce bardzo 
serdecznie, życząc 100 lat w zdrowiu i radości, w 
gronie rodziny i przyjaciół.  

Na początku listopada, na mszy św. w Ośrodku św. 
Jana Pawła II z okazji przypadającego Dnia 
Zadusznego, modliliśmy się za zmarłych Seniorów. 

Również w Ośrodku odbyło się spotkanie z okazji 
Melbourne Cup, połączone z tradycyjnym już konkursem 
kapeluszy i krawatów. Zwycięzcami zostali: I miejsce − pani 
Irena Komar; II miejsce − pan Karol Zawartko; III miejsce 
prezeska Halina Stawska. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
butelkami szampana. Przypomnieliśmy Seniorom historię 
Melbourne Cup, tego prestiżowego wyścigu koni, znanego jako 
‘The race that stops the nation’. Pierwszy bieg, zorganizowany 
przez Victoria Racing Club, odbył się w roku 1861 r. na torze 
wyścigowym Flemington w Melbourne. W tym roku mieliśmy 
więc 157. Melbourne Cup. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie a bogaty, specjalnie przygotowany na Melbourne Cup 
poczęstunek, zakooczył nasze spotkanie.  

W listopadzie obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dla podkreślenia tego wspaniałego 
jubileuszu, Seniorzy byli ubrani w polskie barwy. Śpiewaliśmy 

wybrane, ale też wszystkim znane pieśni patriotyczne. Stefan 
Gajewski, nasz sekretarz, wygłosił z tej okazji referat, 
szczególnie podkreślając postad Marszałka Józefa Piłsudskiego i 
jego zasługi, jako ojca niepodległości Polski. 

12 grudnia zakooczyliśmy rok specjalnym spotkaniem 
świątecznym w Ośrodku św. Jana Pawła II. Kolędowaliśmy przy 
pięknie ustrojonej choince i składaliśmy sobie wzajemnie 

życzenia świąteczne, łamiąc się opłatkiem. Skosztowaliśmy też 
polskich świątecznych przysmaków przygotowanych przez 
Zarząd Klubu. W grudniu odwiedzaliśmy też polskich Seniorów 
w domach opieki, niosąc życzenia świąteczne i noworoczne 
oraz polską kolędę. 

Chciałabym podziękowad księdzu Prowincjałowi 
Tadeuszowi Przybylakowi, księdzu Przemysławowi 
Karasiukowi, Basi Alwast, Ecie Rogoyskiej, Andrzejowi 
Bajkowskiemu, całemu Zarządowi oraz naszej wspanialej 
woluntariuszce Uli Plemel, za życzliwośd i pomoc w 
organizowaniu spotkao Klubu Seniora. Bez Waszego 
zainteresowania i bezinteresownej pomocy, regularne 
spotkania Klubu, które dają Seniorom chwile radości oraz 
poczucie przynależności do polskiej społeczności, nie byłyby 
możliwe. Wielkie dzięki!!!  

   Ze smutkiem zawiadamiamy, że z naszej 
społeczności odeszły ostatnio Panie Aniela Wolf-
Lewanowicz, Pani Jadwiga Piechocka oraz dr Jadwiga 
Abłamowicz-Potapowicz. Były one długoletnimi 
członkiniami Klubu Seniora. Cześd Ich Pamięci!   

Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech w te Święta zagości w Waszym domu  
mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.  

Niech w nadchodzącym Nowym Roku 
otoczy Was pokój, miłość i szczęście  
a wszystkim dopisuje dobre zdrowie. 

Spotkanie z okazji Melbourne Cup | Zdjęcia z arch. K.Seniora 

Spotkanie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Solenizantka pani Ewa Łukasik Panie Ludmiła Zawartko i Irena Ślaska-Bell 
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Polskie Centrum 
Katolickie im. św. Jana 
Pawła II w Narrabundah 
Stefan Gajewski 

25. lecie Polskiego Centrum Katolickiego  
W dniu 14 października 2018 r. obchodziliśmy 25. lecie 

otwarcia Polskiego Centrum Katolickiego w Canberze. I tak jak 
na uroczystości poświęcenia Centrum 16 października 1993 r. 
gościliśmy ówczesnego Arcybiskupa Canberry i Goulburn 
Francis’a Carroll, tak i teraz na tegorocznych uroczystościach 
obecni byli Arcybiskup Christopher Prowse, a także Prowincjał 
Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusz Przybylak, były 
Prowincjał sprzed 25 lat ks. Stanisław Wrona oraz Ekonom i 
Duszpasterz Polaków w Canberze i Queanbeyan ks. 
Przemysław Karasiuk.  

Arcybiskup Prowse przewodniczył uroczystej mszy św., po 
której obecni wzięli udział w jubileuszowym i bardzo 
smacznym obiedzie przygotowanym przez pana Ryszarda 
Miałkowskiego. Sałatki oraz ciasta przyniesione przez panie 
stanowiły dodatkową atrakcję kulinarną. Było też dużo czasu 
na rozmowy z ks. Arcybiskupem, który wykazał duże 
zainteresowanie naszym Centrum. 

Budowa Polskiego Centrum Katolickiego miała na celu 
stworzenie miejsca kultu religijnego dla miejscowego 
społeczeostwa polskiego oraz domu zakonnego Księży 
Chrystusowców, będącego jednocześnie domem 
prowincjalnym Prowincji Australijsko-Nowozelandzkiej. Mogą 
się tu odbywad imprezy natury towarzyskiej i artystycznej dla 
lokalnej Polonii, a w pokojach gościnnych mogą zatrzymywad 
się Polacy przyjeżdzający z innych miast. Niektóre pokoje 
służyły naszym rodakom z Canberry i Queanbeyan do 
czasowego zamieszkania sięgającego nawet kilku lat. Księża ze 
wszystkich ośrodków polonijnych w Australii i Nowej Zelandii 
spotykają się w naszym Centrum na regularnych rekolekcjach i 
zjazdach. W miarę możliwości Ośrodek jest wynajmowany na 
różnego rodzaju zjazdy i rekolekcje, także dla innych grup 
katolickich.   

Od czasu powstania Ośrodka polskie msze św. z kościoła 
Św. Józefa w O’Connor zostały przeniesione do Narrabundah, 
została dodana msza św. wieczorna w sobotę. Z czasem, ze 
względu na małą frekwencję, msze św. w kościele św. 
Grzegorza w Queanbeyan zostały zlikwidowane. W Centrum 
odbywały się przygotowania polskich dzieci do I. Komunii Św. 
Tu rozpoczynano i kooczono uroczystą mszą św. rok szkolny 

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Phillip. Jest już naszą 
tradycją, że w dzieo patrona Centrum i jednocześnie dzieo 
oddania Kaplicy do użytku, czyli 16 października, mamy 
szczególną uroczystośd połączoną z obiadem parafialnym. 
Stało się też tradycją, że głównym kucharzem na tą okazję jest 
Ryszard Miałkowski. Drugą okazją do obiadów parafialnych jest 
święto patrona Kaplicy św. Józefa, czyli 19 marca. 

W okresie 25 lat istnienia Ośrodka mieliśmy czterech Księży 
Prowincjałów Towarzystwa Chrystusowego rezydujących w 
Narrabundah. Byli to księża: Stanisław Wrona, Stanisław Lipski, 
Tadeusz Przybylak oraz Przemysław Karasiuk. Mieliśmy w tym 
czasie 6 duszpasterzy, sprawujących posługę wśród Polonii 
Canberry i Queanbeyan. W tej roli pracowali księża: Tadeusz 
Przybylak, Waldemar Szczepaniak, Zenon Broniarczyk, Henryk 
Zasiura, Edmund Budziłowicz oraz Przemysław Karasiuk. 
Rekordzistą, jeśli chodzi o posługę kapłaoską z siedzibą w 
Canberze, jest ksiądz Tadeusz Przybylak, który z 35 lat pracy 
duszpasterskiej w Australii 20 spędził w Canberze.  

Wystrój Polskiego Centrum Katolickiego wzbogacał się w 
miarę upływu czasu. Dużą rolę odegrał tu Wojciech Pietranik, 
znany rzeźbiarz i medalier mieszkający od wielu lat w 
Canberze, który jest autorem kilku rzeźb zdobiących Ośrodek. 
Wojciech Pietranik zaprojektował obecny ołtarz łącznie z 
rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego. Rzeźba została dodana do 
wystroju ołtarza w 2011 r. Wykonał on również tabernakulum 
oraz stacje Drogi Krzyżowej (płaskorzeźby w piaskowcu) w 
latach dziewięddziesiątych ubiegłego wieku. Jest także 
autorem pomnika papieża Polaka, wykonanego w granicie i 
brązie. Pomnik umieszczony przed wejściem głównym 
kościoła, został odsłonięty w trzy lata po śmierci Jana Pawła II, 
9 kwietnia 2008 r.  

Polskie Centrum Katolickie posiada cenne relikwie, głównie 
polskich świętych i błogosławionych. Są to: relikwie św. Jana 
Pawła II; bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez 
agentów Urzędu Bezpieczeostwa komunistycznego reżymu w 
okresie stanu wojennego w 1984 r.; św. Faustyny Kowalskiej, 
zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 
zmarłej w 1938 r.; bł. Celiny Chludzioskiej-Borzęckiej, 
współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, 
zmarłej w 1913 r. oraz Włoszki bł. Gianny Beretta Molla, która 
mimo zagrożenia własnego życia podjęła decyzję urodzenia 
dziecka, zmarła w 1962 r. tuż po porodzie. 

Polskie Centrum Katolickie było miejscem wielu imprez 
kulturalnych, często o dużych walorach artystycznych. Jeden z 
lepszych akademickich chórów w Polsce, Chór Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego występował tutaj dwukrotnie. Po raz 
pierwszy, w sierpniu 1996 r., gościliśmy 40-osobową 
reprezentację chóru, a w październiku 2011 r. mniejszą grupę, 
która wystąpiła w ramach III Festiwalu Polskiej Poezji Sakralnej. 
W latach 2008-2011 Centrum było gospodarzem trzech 
Festiwali Polskiej Poezji Sakralnej, ogólnoaustralijskiej 
polonijnej imprezy, która przyciągała wielu wykonawców i 
twórców poezji o tematyce religijnej z Wiktorii, Nowej 
Południowej Walii oraz Canberry. W tych latach duszpasterzem 
w Canberze był ksiądz Henryk Zasiura, który nie tylko wspierał 
tę imprezę, ale również występował na każdym Festiwalu. W 
Centrum występowali bądź korzystali z pokojów gościnnych 
Zespół Harcerski ‘Gawęda’ z Warszawy, zespół ‘Istebna’, Chór 
Akademicki z Poznania ‘Dominicantes’, Trio Laetare z 
Melbourne, Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza z Poznania, Eleni i inni. 

W Ośrodku zatrzymuje się już od kilku lat Motocyklowy 

Uroczysta msza św. koncelebrowana przez Arcybiskupa Canberry i Goulburn 
ks. Christophera Prowse oraz 3 księży Prowincjałów TChr, ks. T. Przybylaka 

(obecny), ks. P. Karasiuka oraz ks. S. Wronę | zdj. R. Tukalski 



Kronika Polonii | GRUDZIEO 2018 | strona 11 

Rajd Katyoski, organizowany przez Klub 
‘Gazety Polskiej’ z Sydney, dla uczczenia 
pamięci ofiar zamordowanych 1940 r. w 
Katyniu oraz ofiar katastrofy samolotu pod 
Smoleoskiem w 2010 r. Warto nadmienid, 
że przed pięciu laty ówczesny Ambasador 
Polski, Paweł Milewski uczestniczył w akcji 
sadzenia 5 dębów katyoskich, 
upamiętniających 5 oficerów polskich 
zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. 
Jeden z tych dębów poświęcony jest 
pamięci Aspiranta Polskiej Policji 
Kazimierza Skarbka, ojca pana Bernarda 
Skarbka, Sybiraka i żołnierza spod Monte 
Cassino, do dziś mieszkającego w Canberze. 

Do Polskiego Centrum Katolickiego przyjeżdżało i spotykało 
się z polskim społeczeostwem Canberry i Queanbeyan wielu 
dostojników Kościoła. Byli tu między innymi ksiądz Prymas 
Kardynał Józef Glemp, ksiądz Biskup Cyryl Klimowicz, 
ordynariusz diecezji w Irkucku, największej na świecie w 
Kościele Katolickim, ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, 
ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły, Biskup Ryszard Karpioski, 
Biskup Stanisław Stefanek, Biskup Wojciech Polak. Często przy 
różnych okazjach bywają u nas zwierzchnicy kościoła 
australijskiego. Obecny Arcybiskup Canberry i Goulburn, 
Chrisopher Prowse, bywa w Ośrodku regularnie, podobnie jak 
jego poprzednicy Arcybiskup Francis Carroll i Arcybiskup Mark 
Coleridge. Nuncjusze papiescy odwiedzają nasze Centrum przy 
różnych okazjach. I tak Arcybiskup Francesco Canallini był 
głównym celebrantem uroczystej mszy św. w 2003 r. z okazji 
10. lecia otwarcia Ośrodka. 25 listopada br. odwiedził nas 
obecny Nuncjusz, Arcybiskup Adolfo Tito Yllana uczestnicząc w 
obchodach 100. lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Do Ośrodka przyjeżdżają z prelekcjami interesujące osoby z 
życia publicznego w Polsce. W ostatnim okresie mieli swoje 
odczyty Tadeusz Płużaoski, pisarz i historyk specjalizujący się w 
tematyce żołnierzy wyklętych oraz konserwatywny pisarz i 
publicysta Stanisław Michalkiewicz. W grudniu odbyło się 
spotkanie z producentem filmowym Maciejem Pawlickim, 
który przybył do Australii na zaproszenie organizacji ‘Nasza 
Polonia’ z Sydney. Jest on producentem i współautorem 
scenariusza filmu ‘Smoleosk’ w reżyserii A. Krauze. Mieliśmy 
okazję obejrzed film, a po projekcji odbyła się rozmowa z 
naszym gościem. Maciej Pawlicki obecnie pracuje nad filmem 
‘Legiony’, o powstaniu polskich sił zbrojnych pod dowództwem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w początkach XX wieku. 

Jak widad, Polskie Centrum Katolickie w Canberze, służyło i 
nadal bardzo dobrze służy polskiej społeczności tak lokalnej jak 
i z innych centrów polonijnych. Jego budowa to był świetny 
pomysł i jednocześnie duży wysiłek katolickiej części Polonii z 
Canberry i Queanbeyan oraz księży Chrystusowców. Teraz, od 
25 lat, wzbogaca życie Polaków w tej części Australii.  

Osoby, które odegrały szczególną rolę w budowie z 
Centrum, czy to poprzez hojne donacje pieniężne, czy też przez 
aktywny udział w budowie, pozostaną na zawsze w naszej 
pamięci. Nie sposób nie wymienid tych, którzy spędzili tu wiele 
dni pracując przy budowie Ośrodka. Byli to panowie: 
Władysław Melzek, Mieczysław Josepko, Franciszek Hessler, 
Stefan Gondek, Józef Baranowski, Jacek Łukaszyk, Marian 
Rudnicki, Adam Pilarski i Wojciech Kaczmarek. Oczywiście było 
wielu innych rodaków pracujących przy budowie, niestety nie 
jest możliwe wymienid ich z imienia i nazwiska.  
Bóg zapład wszystkim!   

Maciej Pawlicki (2. z prawej) w towarzystwie rodaków z Canberry 
zdj. M. Skrypak 

Zdjęcie pamiątkowe przy pomniku św. Jana Pawła II z okazji Jubileuszu Ośrodka (2018) | zdj. Rafal Tukalski 

ks. Zasiura na Festiwalu  
Sakralnym (2012) 

Amb. P. Milewski sadzi dęby (2013) 

Wizyta ks. biskupa Cyryla Klimowicza w Polskim Centrum Katolickim (2015) 

Autor pragnie podziękowad pani  
Wandzie Kiljaoskiej-Całka za pomoc w wyszukiwaniu 

materiałów dotyczących historii  
Polskiego Centrum Katolickiego w Canberze. 



Kronika Polonii | GRUDZIEO 2018 | strona 12 

Towarzystwo Sztuk Pięknych 
Irena Zarębski 

Drugie półrocze 2018 r. było bardzo pracowite i 
urozmaicone atrakcyjnymi wydarzeniami. Zgodnie z naszymi 
założeniami Warsztaty Artystyczne spełniły swoją rolę. Ich 
celem było robienie dekoracji świątecznych na Boże 
Narodzenie i inne okazje, a także wszelkiego rodzaju 
rękodzielnictwo. Ręcznie wykonane wyroby artystyczne 
posiadały nie tylko wartośd użytkową, ale i walory 
kompozycyjne, estetyczne oraz motywy kulturowe. Aby 
zmniejszyd wydatki na materiały niezbędne do większości prac 
wykorzystywaliśmy materiały używane lub zakupione za 
‘grosik’. Najważniejszym aspektem naszej działalności było 
wsparcie finansowe dla naszych polskich organizacji poprzez 
sprzedaż tych wyrobów na kiermaszach. Pierwszym takim 
kiermaszem było zorganizowanie ‘Christmas in July’ w dniu 14 
lipca br. Kiermasz przyniósł niewielki dochód i był wspaniałym 
doświadczeniem przed organizacją Kiermaszu Świątecznego w 
dniu 8 grudnia br. 

Zgodnie z naszym motto: ‘Bez stresu do sukcesu’, Kiermasz 
Świąteczny był niezaprzeczalnym sukcesem. Na kiermaszu było 
wiele ciekawych stoisk: książki, płyty CD, DVD, biżuteria, 
zabawki i gry dla dzieci, stoisko artystyczne i rękodzieło, ciasta i 
różne wypieki oraz stoisko pełne różności. Tutaj pragniemy 
skierowad serdeczne podziękowania dla osób, które przyniosły 
dotacje rzeczowe i pieniężne oraz dla pao, które upiekły 
przeróżne ciasta, ciasteczka i inne smakołyki – dziękujemy! 
Wynajmowaliśmy też miejsca na stoiska: dla Litwinów z 
przepysznymi łakociami, stoisko z pączkami i pierogami 
restauracji Polo, stoisko z biżuterią oraz stoisko Classic Picture 
Framing, dziękujemy za Waszą obecnośd i urozmaicenie 
kiermaszu. 

Wielką frajdą była też bogata loteria, w której sprzedaliśmy 
dużo biletów. Szczęśliwcy, którzy wygrali mogli posmakowad 
polskich wyrobów cukierniczych, polskiego piwa, oraz innych 
pyszności. 

Nie zawiódł nas też św. Mikołaj, który przybył do Klubu 
wraz z Mikołajową. Mikołaj obdarzył wszystkie dzieci 
podarunkami zakupionymi przez Towarzystwo Sztuk Pięknych. 
Dzieci i ich rodzice byli mile zaskoczeni taką niespodzianką, a 
dla nas to była wielka przyjemnośd widzied ich uśmiechnięte 
buzie. Adam Firych i Jadzia Chwiałkowska byliście wspaniałą 
parą, dziękujemy. Dziękujemy Piotrowi Adamikowi za 
zorganizowanie Mikołaja. Była też muzyka na żywo, na 
akordeonie zagrała Renata Hanxomphou. 

Chcę tutaj podkreślid olbrzymie zaangażowanie członków 
naszej organizacji przygotowujących kiermasz. Szczególne 
podziękowanie należy się dla Zosi i Edwardowi Sulikowskim za 
ich pracę, dyspozycyjnośd a także dotację. Ich pomoc 
organizacyjna, a nawet praca fizyczna były nieocenione. 
Dziękuję także za dekorację sali i obsługę kiermaszu oraz 
wykonanie prac artystycznych następującym osobom: Basi 
Alwast, Dorocie Janiszewskiej, Halinie Kobiałka, Irenie 
Zarębskiej, Iwonie Kulesza, Urszuli Baczyoskiej, Grażynie 
Sienko i Zosi Sulikowskiej. Dziękujemy Wandzie Kiljaoskiej-
Całka, Andrzejowi Bajkowskiemu i ks. Przemysławowi 
Karasiukowi za pomoc w reklamie kiermaszu. Tadeusz 
Zubowicz włączył się do pomocy, nagrywając kolędy, które były 
puszczane na kiermaszu. Dziękujemy. Wielkie podziękowanie 
także dla panów, byli to: Andrzej Alwast, Andrzej Bajkowski, 
Gregory Derkacz i Edward Sulikowski.   

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ  w KOB  

zdjęcia z archiwum TSZP  
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Staramy się wprowadzad w Szkole jak najwięcej nowości i 
ulepszeo, m.in. pracujemy nad naszą stroną internetową oraz 
przygotowujemy weekendowe warsztaty językowe (więcej na 
ten temat w następnej Kronice). Oczywiście nasze bezpłatne 
tace z owocami i wieczory przy pizzy niezmiennie cieszą się 
wielkim powodzeniem wśród uczniów. 

Jedna z naszych uczennic, 
Victoria Liso z klasy dla dzieci 
uczących się języka polskiego 
od podstaw, została laureatką 
wyróżnienia Konsula 
Generalnego RP dla 
najlepszych uczniów szkół 
polonijnych na rok 2018. 
Każda szkoła może zgłosid do 
wyróżnienia tylko jednego 
ucznia, wybranego na 
podstawie oceny postępów w 
nauce języka polskiego, 
zaangażowania w naukę i 
życie szkoły, kreatywnośd i 
chęd samodzielnego 
poszerzania wiedzy o Polsce. 
Konsul Generalny RP Irena 
Juszczyk wręczyła uczniom 
dyplomy podczas uroczystości, która 
odbyła się 1 grudnia br. w gmachu 
Biblioteki Stanowej NSW.  

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.  

W tym roku Szkoła prowadziła 9 klas − 6 klas dla dzieci i 3 
dla dorosłych a liczba uczniów osiągnęła 70. Zatrudnialiśmy 13 
nauczycieli, którym chciałbym bardzo podziękowad za ich 
pracę i oddanie dla Szkoły. Bez ich poświęcenia i energii nasza 
Szkoła nie mogłaby po prostu istnied. Byli to: 

Iza Raczyoska, Gosia Orzechowska, Kasia Mikołajczak, Kasia 
Rymarczyk, Mariola Patejuk, Ilona Kuss, Magda Baraniecki, 
Justyna Michalska, Magda Waszczeniuk, Jarosław Anczewski, 
Kasia Williams, Iwona Hawke i Ela Iwanek.  

Szczególne podziękowanie należy się Ilonie Kuss, która jest 
nauczycielką, ale także skarbnikiem Szkoły. Jej dbałośd o 
szczegóły w prowadzeniu szkolnych finansów jest powodem, 
dla którego mogę w nocy spad spokojnie. 

Cieszę się, że dzieci przychodzą do szkoły z ochotą i 
uśmiechem na twarzy. Chciałbym podziękowad studentom za 
ich wspaniałe pragnienie nauki naszego bogatego języka i 
kultury, nauczycielom za ich niezwykłe zaangażowanie i 

rodzicom za nieustanne wsparcie.  
Obyśmy nadal napełniali serca naszych dzieci 
polską dumą.   

Polska Szkoła 
Przedmiotów Ojczystych 
w Phillip  
Peter Antonik, kierownik 

Trudno uwierzyd, że kiedy piszę te słowa jest 
już grudzieo, rok dobiega kooca i czas, aby przygotowad się do 
zakooczenia następnego roku nauki w Polskiej Szkole. Jednak 
wszyscy jesteśmy w Szkole ciągle bardzo zajęci i będziemy do 
ostatniego dnia, czyli 21 grudnia. Cóż to były za niesamowite 
sześd miesięcy. Rozpoczęła je sierpniu wizyta Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w Australii. Wraz z wieloma osobami – 
naukowcami, liderami biznesu i przedstawicielami Polonii 
brałem udział, jako reprezentant Polskiej Szkoły w Canberze, w 
spotkaniu z Prezydentem i Pierwszą Damą. Niektórzy 
uczniowie Szkoły mieli okazję wystąpid przed Pierwszą Damą w 
polskiej ambasadzie. Było to jedno z najbardziej pamiętnych 
wydarzeo z tego roku. Pierwsza Dama była zachwycona 
występem naszych uczniów. Zaprosiła ich nawet do 

odwiedzenia Pałacu Prezydenckiego, gdyby dzieci były z wizytą 
w Warszawie. Serdeczne podziękowania należą się dla Kasi i 
Marka Mikołajczaków za zorganizowanie tego wspaniałego 
występu.  

W listopadzie Szkoła wzięła udział w akademii 
zorganizowanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nasi uczniowie zaprezentowali program, 
na który złożyły się recytacje i krótka scenka teatralna. Jestem 
pełen dumy, że tak wielu uczniów zgłosiło się na ochotnika do 
wzięcia udziału w koncercie. Bez wątpienia był to emocjonalny 
i radosny dzieo dla nas wszystkich.  

Wieczór z pizzą w Polskiej Szkole | zdj. Sz. P. 

Spotkanie dzieci z Pierwszą Damą w Ambasadzie RP | zdj. Beata Horbacka 

Piotr Antonik i uczniowie Polskiej Szkoły, występ podczas akademii w KOB | zdj. A. Sikorski 

Victoria Liso z dyplomem 
zdj. A. Liso 
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Jadwiga Chwiałkowska 

Grupa taoca ludowego Wielkopolska z Canberry, od kilku 
lat działa niezwykle prężnie i ciągle się powiększa. Mamy 
obecnie rekordową liczbę dzieci − 32! Jest to grupa już tak 
duża, że podczas występów, w zależności od wielkości sceny, 
jesteśmy często zmuszeni dzielid dzieci na dwie grupy. W 
niektórych taocach bierze również kilka par dorosłych 
tancerzy. Marek Mikołajczak, dyrektor artystyczny grupy, 
prowadzi w KOB próby dwa razy w miesiącu (w pierwszy i 
trzeci czwartek miesiąca). Przed ważnymi występami często 
odbywają się dodatkowe próby szczególnie, gdy do repertuaru 
wprowadzane są nowe układy taneczne.  

W sierpniu br. ‘Wielkopolska’ wystąpiła w Ambasadzie RP 
w Canberze na spotkaniu z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-
Dudą. Dzieci jak zwykle stanęły na wysokości zadania, 
zachwycając swoim talentem zgromadzonych gości. Po 
występie Pierwsza Dama rozdawała dzieciom przywiezione z 
Polski misie, a później wszyscy zostali zaproszeni na pyszny 
poczęstunek. 

Tradycyjnie, jak co roku we wrześniu, grupa wystąpiła 
podczas festiwalu kwiatów Floriade. Wysoki poziom 
artystyczny, ciekawa choreografia, skoczna muzyka, żywe 
barwy kostiumów, entuzjazm, radośd i zaangażowanie dzieci 
sprawiają, że po każdym występie grupa zbierała wspaniałe, 
zasłużone owacje. Wielkopolska wzięła również udział w 
uroczystej mszy św., która odbyła się 11 listopada br. w 
katedrze św. Krzysztofa, z okazji 100. letniej rocznicy 
zakooczenia pierwszej wojny światowej. 

Następną ważną imprezą, podczas której wystąpiła 
Wielkopolska był uroczysty koncert, który odbył się 25 
listopada br. w Klubie Orzeł Biały, z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zwykle dzieci 
zebrały gromkie brawa. Udział w koncercie i występ dla tak 
licznej publiczności był dla wszystkich dzieci jednym z 
najbardziej wzruszających i zaszczytnych momentów.  

W Zarządzie grupy zaszły niewielkie zmiany. Oto jego skład: 
Dyrektor Artystyczny - Marek Mikołajczak, Sekretarz - Jadwiga 
Chwiałkowska, Skarbnik - Zenka Taffe i Karolina Ferres, 
Kostiumy - Agnieszka Liso, Katarzyna Dzielioska-Bartlett, Public 
Officer (komunikacja zewnętrzna) − Katarzyna Mikołajczak   

Jadwiga Chwiałkowska 

Grupa dziecięca Bursztynki serdecznie dziękuje Klubowi 
Orzeł Biały za udostępnienie osobnego pomieszczenia 
specjalnie na nasze zajęcia. Sala znajduje się na piętrze 
budynku Klubu, jest pięknie udekorowana i przyjazna dla 
dzieci. Dzieci mają swój ciepły kącik do zabawy, szczególnie 
przytulny w jesienne i zimowe popołudnia.  

Już w nowym pomieszczeniu zorganizowaliśmy imprezę 
‘Christmas in July’, podczas której dzieci miały wspaniałą 
zabawę tworząc kolorowe ozdoby choinkowe i dekorując nimi 
choinkę. Innym razem dzieci świetnie się bawiły robiąc maski 
różnych zwierzątek. Z okazji Dnia Ojca dzieci wykonały piękne 
laurki i prezenty dla tatusiów. 

Każde zajęcia podzielone są na dwa etapy. Pierwsza cześd 
poświęcona jest na prace ręczne takie jak rysunek, malowanie, 
wycinanie i różnego rodzaju prace artystyczne. W drugiej 
części dzieci bawią się w tradycyjne polskie zabawy, śpiewają 
piosenki. Często dziadkowie i rodzice uczestniczą w zabawach 
oraz czytają dzieciom polskie bajki.  

W dniu Wszystkich Świętych, w tym roku po raz pierwszy, 
wszystkie grupy polonijne włącznie z Bursztynkami rozpoczęły 
akcję zapalania świeczek na grobach Polaków. Dzieci pod 
opieką dziadków i rodziców odwiedziły polskie groby na 
cmentarzach w Queanbeyan i Canberze. 

Bursztynki rosną i rozwijają się szybko. Ostatnio przybyło 
nam kilkoro nowych dzieci. Serdecznie witamy w naszej grupie: 
Lolę z braciszkiem, Oleokę, Hadi, Michael’a, oraz Wyatt’a.   

W ostatnich dniach lipca pożegnaliśmy jedną z naszych 
bursztynkowych rodzin z dwójka uroczych dzieci, Sebastianem 
i Nathanem, którzy wyjechali z Canberry do innego stanu. 
Życzymy im powodzenia i tęsknimy.  

Zarząd Bursztynków serdecznie dziękuje Radzie Organizacji 
Polskich w ACT za przyznanie grantu, który umożliwił nam 
zakup różnych materiałów wykorzystywanych na naszych 
zajęciach. 

Jak zwykle serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci (do lat 
10), chętne do wspólnej zabawy na spotkania z Bursztynkami. 
Zapraszamy także gorąco rodziców, babcie i dziadków – pomoc 
w organizacji i prowadzeniu zajęd dla dzieci jest nam bardzo 
potrzebna.   

Wielkopolska po występie podczas Floriady | zdjęcia J. Chwiałkowska Spotkanie Bursztynków w KOB 
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Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej & 
Grupa dla Dzieci 
‘Krasnoludki’ 
Katarzyna Mikołajczak 

‘Piękna nasza Niepodległa’ 
   W październiku 2018 r. odbyła się 
piąta edycja półkolonii edukacyjnych 
w języku polskim dla dzieci 

polonijnych w Canberze. W 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości tematem zajęd była ‘Piękna nasza 
Niepodległa’, czyli nasza odległa ojczyzna.  

Interaktywne i innowacyjne zajęcia obejmowały blok 
edukacyjny, plastyczny, naukę piosenek, wierszyków, gry, 
quizy, taoce narodowe i zabawy integracyjne. W programie 
uczestniczyły dzieci w wieku 3-13 lat, które zgłębiały wiedzę i 
utrwalały informacje na temat historii i geografii Polski. 
Uczestnicy odkrywali skarby i sekrety Polski. Wspólnie 
zastanawialiśmy się nad tym, co łączy polski naród, z czego 
jesteśmy najbardziej dumni i czym urzeka nasza ojczyzna. Za co 
najbardziej kochamy Polskę? Co wyróżnia nas wśród innych 
nacji? Poznaliśmy sławnych Polaków oraz wynalazców, którzy 
wpłynęli na rozwój świata. Zgłębialiśmy tajemnice i legendy 
Podhala. Dowiedzieliśmy się, kto skrywał się w lasach Podhala i 
że Polska też miała swojego Robin Hooda (dzieląc tę legendę 
ze Słowacją). Ocenialiśmy, czy Janosik był rozbójnikiem i 
zastanawialiśmy się czy można pochwalad jego rozboje. W 
drugim tygodniu zajęd prześledziliśmy drogi Polski do 
niepodległości, poznaliśmy sylwetkę i rolę Józefa Piłsudskiego 
w polskich dążeniach niepodległościowych. Nauczyliśmy się 
również hymnu narodowego. 

Półkolonie zostały przygotowane, zorganizowane i 
zrealizowane przez Katarzynę Mikołajczak i Małgorzatę 
Orzechowską. Program wspierany był przez polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Konsulat Generalny RP 
w Sydney. 

Inicjatywa tegorocznych półkolonii zrodziła się z potrzeby 
ugruntowania w młodzieży poczucia przynależności narodowej 
i wspólnotowej, z pragnienia zaszczepienia w dzieciach 
poczucia dumy z bycia Polakami. Znane nam są historie osób, 
które w wieku 50-60 lat próbują odkryd swoje korzenie, nie 
znając języka starają się nawiązad zerwaną więź i kontakt z 
Polską. Naszą pracą, skoncentrowaną na edukacji historycznej, 
kulturowej i językowej, próbujemy pomóc młodzieży w 
poznaniu i lepszym zrozumieniu, określeniu własnej 
odrębności, tak by w przyszłości nie musiały borykad się 
z pytaniami i rozterkami dotyczącymi poczucia 
tożsamości. 

Edukacyjne półkolonie organizowane są regularnie 
od trzech lat. Poprzednie edycje dotykające tematyki 
korzeni kultury polskiej − Słowian, początków paostwa 
polskiego, średniowiecza oraz polskiej kultury ludowej, 
podobnie jak i tegoroczna edycja niepodległościowa 
wypełniają misję grupy, którą jest krzewienie polskości, 
promocja języka i kultury polskiej oraz integracja 
polonijna. 

Ponadto 10 listopada br., z inicjatywy grupy 
‘Krasnoludki’, we współpracy z polską szkołą, 
zorganizowana została akcja polonijna ‘Sto lat Polsko’, 

by w sposób szczególny uczcid 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Ponad 70 osób zgromadziło się przed 
Australijskim Muzeum Wojny wśród ekspozycji 62,000 maków. 
Po wspólnym zdjęciu chętni uczestnicy udali się na wspólny 
marsz w barwach biało-czerwonych, który został zakooczony 
piknikiem rodzinnym. 

Kontakt z naszą organizacją przez media społecznościowe: 
strona na Facebook: Polish Children and Youth Group 
‘Krasnoludki’ in Canberra lub drogą emaliową: 
Kasia.Mikolajczak@hotmail.com   

Zajęcia podczas półkolonii 

Pamiątkowe zdjęcie pod Muzeum Wojny | zdjęcia z arch. K. Mikołajczak 
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Friends of Chopin 
Australia 
Ben James, president 

   2018 was planned as being a quiet year 
for the Friends of Chopin Australia in the aftermath of the 
successful 3rd Australian International Chopin Piano 
Competition in 2017, but it has been anything but. We’ve had 
a number of firsts, some successful concerts, and some very 
good news for one of our own committee members. 

We opened the year with a special concert to celebrate 
Chopin’s birthday. The concert was dedicated to the new 
Ambassador, his Excellency Michał Kołodziejski, and was 
performed by our good friend Kotaro Nagano, winner of the 
2nd Australian International Chopin Piano Competition in 
2014. Kotaro put together a wonderful program: the first half 
was music composed in 1810, Chopin’s birth year, and the 
second half was a celebration of the 
genius and beauty of Chopin’s music. 
Kotaro also surprised the audience by 
beginning the concert with a special 
set of variations on the tune Happy 
Birthday that he composed himself.  

A few days after the concert, I 
returned to Poland to continue our 
links with Chopin institutions and 
activities in Warsaw. Among others, I 
met with Dr Artur Szklener, the 
Director of the National Institute of 
Fryderyk Chopin (NIFC), and with Paul 
McNulty the piano maker who was 
commissioned by the NIFC to create 
two replica pianos for the 1st 
International Chopin Competition on 
Period Instruments which was to be 
held in September.  

In May, our esteemed Treasurer 
and resident musicologist Dr Andrew 
Cichy produced a small paper on the 
three heroes of the three partitions of 
Poland: Kosciuszko, Chopin, and 
Paderewski, to help commemorate 
Constitution Day. Friend’s Vice-
President Wanda Horky, who had 
come up with the initial idea for the paper, delivered it on 
behalf of Dr Cichy at the Akademia held at the Polish White 
Eagle Club to an enthusiastic audience (Polish translation of 
this paper is published in this issue of Chronicle).  

August was a very special month for the Friends. In 
recognition of her decades of service to Polish culture and the 
Polish community in Australia, Wanda Horky, was awarded the 
Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland 
by the Polish Government. Wanda was given her award by the 
President of Poland Andrzej Duda while visiting Australia at a 
ceremony in Sydney. The honour is a traditional diplomatic 
order that can be granted to foreigners or Poles living outside 
of Poland.   

Also in August, Edwin Kim, the first prize winner of the 3rd 
Australian International Chopin Piano Competition in 2017, 
travelled to Poland as part of his first prize package to 
participate in Masterclasses being held by the NIFC and to give 
two recitals at the birthplace of Chopin, Żelazowa Wola. He 

was given a standing ovation for his concerts, which is 
something of a rare occurrence at Żelazowa Wola. 
Masterclasses were held in Radziejowice with the distin-
guished pianist Nikolai Demidenko (who was on the jury of the 
first International Chopin Competition on period instruments), 
and the esteemed pianist Akiko Ebi, who was on the jury of the 
International Chopin Competition in Warsaw in 2015.  

On the 3rd of October, we had another very special event, 
a commemoration of the ANZAC Centenary and a memorial to 
a young Australian Lance Corporal by the name of Chopin. 
Charles Frederic Giles Chopin grew up in the south coast of 
New South Wales, enlisted and went to war at 18 and was 
killed in action. Although no evidence exists of a familial 
connection between the Chopin’s of NSW and the composer 
Fryderyk Chopin, family tradition had it that they were related 
to Chopin’s father’s side of the family. The Friends paid tribute 
to Lance Corporal Chopin through a last post ceremony at the 

Australian War Memorial and a 
special memorial concert held later in 
the evening. Peter de Jager, the 
winner of the 1st Australian 
International Chopin Piano 
Competition in 2011, was our pianist 
for the evening. The memorial 
covered details of Lance Corporal 
Chopin’s life and death given in 
oration, accompanied by Peter’s 
incomparable Chopin playing, and 
images of the Great War projected 
onto a screen. The second part of the 

concert looked at how Chopin’s music 
was heard during the war and used in 
the trenches, on leave, and at home 
to boost morale and to grieve. It was 
also a mix of oration, projection, and 
pieces of Chopin played by Peter de 
Jager. This memorial and concert had 
been conceived of and in 
development by our Wanda Horky for 
a number of years, and it was 
wonderful to see it fully realised.  
   Lastly, in commemoration of the 
centenary of the regaining of Poland’s 
independence (1918-2018), the 

Friends of Chopin Australia have commissioned two pieces of 
new music. One was from an Australian composer Christopher 
Sainsbury to reflect on the meaning of independence to those 
forced to leave their homeland and resettle in new lands. 
Second one was from a Polish composer Aleksander Nowak to 
reflect on the meaning of independence to those who 
remained in their homeland while armies invaded or annexed, 
borders were lost, or were brought under the rule of an 
occupying state. The pieces were specially commissioned for 
the November Concert held at the Polish White Eagle Club and 
received their Australian and World Premiers on 25th of 
November. The pieces have also been recorded at the ANU 
School of Music and a limited number of CDs have been 
created to commemorate the centenary. 

All in all it has been an incredible year for the Friends of 
Chopin Australia, and we have had much pleasure in sharing 
our activities and the incredible music of Fryderyk Chopin with 
Canberra and beyond.   

Trio performing at the WEC concert  
photo A. Sikorski 

From left: B. James, R. Stephen-Smith and M. Kołodziejski 



Kronika Polonii | GRUDZIEO 2018 | strona 17 

Wydarzenia – Kultura – Ludzie 
Opr. Aleksandra Płazioska 

II Polonijny Festiwal  
Polskiej Piosenki  

W dniach 6-1 czerwca 2018 r. odbył się w Opolu, w tym 
samym czasie, co Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, II 
Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki. 
Wzięli w nim udział wokaliści i zespoły 
polonijne z 14 krajów – m.in. z Włoch, 
Niemiec, Austrii, Kanady czy USA. 
Polonia australijska reprezentowana 
była przez Michała Maciocha z 
Sydney. Michał to doskonale znany i 
lubiany w Australii piosenkarz, aktor i 
reżyser teatralny. 

Pomysłodawczynią Festiwalu jest 
Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia 
Opole, a zarazem prezes Opolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’. Głównym celem 
Festiwalu jest popularyzacja polskiej piosenki w kręgach 
polonijnych, a także kreowanie żywych, serdecznych więzi 
Polonii z Ojczyzną. Organizatorom chodzi także o skupienie 
polonijnych twórców muzycznych właśnie wokół Opola – 
stolicy polskiej piosenki.  

Tegoroczny Festiwal odbywał się pod hasłem ‘Tobie Polsko 
Ukochana’. Organizatorem imprezy był Opolski Oddział 
Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’, a jednym ze 
współorganizatorów Starostwo Powiatowe w Brzegu. Program 
Festiwalu rozpisany został na kilka koncertów: piosenki 
patriotycznej w Brzegu i Korfantowie, piosenki rozrywkowej w 
Otmuchowie i piosenki ludowej w Gogolinie. Finał odbył się w 
Opolu. Pierwsza nagrodę zdobyła Justyna Kmied z Austrii.    

Seweryn Ozdowski 
W czerwcu 2018 r. dr Seweryn Ozdowski został po raz drugi 

mianowany przez Federalnego Ministra d/s Obywatelstwa i 
Wielokulturowości (Minister of Citizenship and Multicultural 
Affairs) Alana Tudge na stanowisko przewodniczącego w 
Australijskim Urzędzie 
Wielokulturowości (Chair of the 
Australian Multicultural Council) na 
okres 2018-2021. Rada jest częścią 
Ministerstwa Opieki Społecznej. Jest 
organem doradczym rządu, którego 
głównym celem jest doradztwo dla 
rządu australijskiego w dziedzinie 
szeroko pojętej polityki 
wielokulturowości.  

Dr Ozdowski ukooczył 
socjologię i prawo na 
uniwersytecie poznaoskim. Do 
Australii emigrował w 1975 r. Tutaj obronił doktorat z 
socjologii prawa na uniwersytecie w Armidale i rozpoczął 
karierę urzędnika paostwowego. M. in. zajmował stanowisko 
szefa Biura Wielokulturowego i Spraw Zagranicznych w 
Australii Pd., przewodniczącego Australijskiej Komisji Praw 
Obywatelskich i Równouprawnienia (odpowiednik funkcji 
Rzecznika Praw Obywatelskich). Dr Ozdowski jest dyrektorem 
Wydziału ‘Equity and Diversity’ na Uniwersytecie Zachodniego 
Sydney.  

Sukces naszego rodaka 

W lipcu 2018 r. w San Diego (USA) odbyły się 

Mistrzostwa Świata Juniorów w golfa. Podczas tegorocznych 
zmagao na słynnym kalifornijskim polu golfowym Torrey Pines, 
nie zabrakło również naszego rodaka (z matki Polki i ojca 
Australijczyka) Adama Thorpa, mieszkaoca Canberry, ucznia 12 
klasy Radford College.  

Mistrzostwa Świata były pierwszymi, dużymi, 
międzynarodowymi zawodami, w których Adam brał udział. 
Pomimo to, młody członek lokalnych klubów golfowych 
(Federal i Belconnen), nie dał się ponieśd emocjom. Na 
mistrzostwach zmierzył się z ponad 200 konkurentami, z około 
30 krajów i pokonał ich. Zwycięstwo w tych mistrzostwach 
otworzyło przed Adamem wielką szansę, o której na pewno 
marzy tysiące młodych golfistów na całym świecie. 
Amerykaoskie uczelnie, w 
których uprawiany jest golf 
spostrzegły wschodząca 
gwiazdę Adama. Ponad 20 
elitarnych programów 
pierwszej ligi golfa 
zaoferowało mu miejsca na 
swoich uczelniach, łącznie z 
opłatami za studia 
uniwersyteckie i pełnym 
stypendium. Adam 
zaakceptował jedną z tych 
ofert i w sierpniu 2019 r. 
opuści Canberrę, aby 
rozpocząd studia i grad w golfa dla 
swej uczelni przez następne 4 lata. 

Pomimo, że Adam został wysłany na Mistrzostwa Świata 
przez australijską organizację Golf Australia i reprezentował 
tam godnie Australię, nie zabrakło również polskich 
akcentów. Urodzony w Polsce Adam pokonał w finałowym 
turnieju golfistę o nazwisku Sienkiewicz, a puchar zwycięstwa 
(na zdjęciu) został wyprodukowany w Polsce w Krośnie. ‘Made 
in Poland’ na wszystkich frontach!  

Należy również nadmienid, że swoim zwycięstwem z San 
Diego, Adam dołącza do grona takich słynnych golfistów jak 
Tiger Woods czy Jason Day, którzy swoje kariery rozpoczynali 
od zwycięstwa na Mistrzostwach 
Juniorów (IMG) w San Diego. 

Teatr Fantazja w Canberze 

W niedzielę 29 lipca br. mieliśmy 

okazję obejrzed kolejny spektakl, 
przygotowany przez Teatr Fantazja z 
Sydney. Była to adaptacja sztuki 
Juliusza Machulskiego pt. ‘Brancz’, 
kolejna komedia obyczajowa znanego 
autora, znakomicie portretująca 
współczesną polską ‘patchworkową’ 
rodzinę. Przy jednym stole, z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, spotykają się trzy 
pokolenia rodziny, której członkowie różnią się pochodzeniem, 
poglądami i temperamentem. Wspólny ‘branch’ (brancz, czyli 
za jednym przysiadem śniadanie z obiadem) staje się 
doskonałą okazją do rozpamiętywania dawnych historii, 
dzielenia się frustracjami i zderzenia odmiennych wizji świata. 
Przy okazji powstaje obraz współczesnej Polski – tej z 

M. Macioch | zdj. z arch. 
M. Maciocha 

Prof. Sev Ozdowski AM FAICD 
zdj. eapmag.com.au 

Adam Thorp z pucharem 
 zdj. Robbie Snider, ‘Pardomas'  
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naleciałościami PRL-u, tej z okresu przełomu i w koocu tej 
dzisiejszej − w dobie rewolucji światopoglądowej.  

Adaptacji sztuki dokonał i spektakl wyreżyserował Michał 
Macioch, a w rolach głównych zagrali Ela Chylewska, Marta 
Kied-Gubała, Agata Kruszka, Ula Orczykowska, Andrzej 
Świtakowski, Jolanta Szewczyk i Bogusław Szpilczak. Widzowie 
bawili się doskonale − humorystyczne sceny, sytuacje i dialogi 
spotykały się z gromkimi brawami.  

Po spektaklu wieczór zakooczono w świetnych humorach, 
przy zamówionej pizzy i lampce wina, zarówno dla widzów jak i 
ekipy teatru. Klub Orzeł Biały dziękuje pani Joannie 
Borkowskiej-Surucic, założycielce i dyrektorowi artystycznemu 
Teatru Fantazja oraz wszystkim aktorom, za przywiezienie do 
Canberry świetnego spektaklu. 

Pożegnanie Piotra Buszty 
26 września 2018 r. odbyło się w Ambasadzie RP 

pożegnanie Pana Piotra Buszty, który pracował w Ambasadzie 
od lipca 2013 r. W tym czasie pełnił funkcje radcy Ambasady, 
zastępcy Ambasadora oraz 
zastępcy Konsula. Był 
odpowiedzialny za sprawy 
polityczne, polonijne i 
promocyjne. Polonia 
Canberry i na pewno całej 
Australii, z żalem żegna 
pana Piotra. Fakt, że 
wzajemne stosunki 
Ambasady RP i Polonii 
australijskiej układały się w 
ostatnich latach bardzo 
dobrze, był w dużej mierze jego zasługą. 

Redakcja Kroniki Polonii serdecznie 
dziękuje Panu Piotrowi za życzliwośd i współpracę – zawsze 
mogliśmy na Pana liczyd. Życzymy Panu wszelkiej pomyślności 
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.   

Polska drużyna rugby w Australii 
Rugby na wózkach inwalidzkich, to dyscyplina ciesząca się 

dużą popularnością 
wśród kibiców sportu, 
uprawianego przez 
osoby niepełnosprawne. 
W dniach 5-8 sierpnia 
2018 r. w Sydney, miały miejsce kolejne mistrzostwa świata w 
rugby, na wózkach inwalidzkich. Wzięło w nich udział 12 
najlepszych drużyn z całego świata, a wśród nich zespół 
rugbistów z Polski. 

Polacy włożyli wiele wysiłku w to, aby znaleźd się wśród 
najlepszych. Zajęło im to dwa lata. Najpierw podczas 
mistrzostw Europy awansowali do grupy A, a w turnieju 
kwalifikacyjnym wywalczyli awans do uczestnictwa w 
mistrzostwach świata. Na sukces zawodników złożyła się nie 
tylko ich własna ciężka praca, ale także wysiłek dużej grupy 
wspierającej – kadry trenerskiej, fizjoterapeutów, całego 
zaplecza organizacyjnego.  

Wyjazd do Australii dwunastu zawodników na wózkach 
wraz z sześcioma opiekunami, doszedł do skutku dzięki 
sponsorom (Ministerstwo Skarbu, spółki Lotos i Enea), a także 
zbiórce zorganizowanej przez portal pomagam.pl. Setki 
Polaków odpowiedziały na apel o pomoc i złożyło się na 
pokrycie koniecznej, brakującej sumy. 50 tys. zł przekazała 

także fundacja Anny Dymnej ‘Mimo Wszystko’. 
Reprezentacja Polski, która zagrała w grupie z Wielką 

Brytanią, USA, Francją, Kolumbią i Kanadą, zajęła ostatecznie 
dziewiąte miejsce w turnieju. Mistrzami świata zostali 
Japooczycy, którzy pokonali broniących tytułu gospodarzy, 
Australijczyków. 

Polonijny Dzieo Dwujęzyczności  
Polonijny Dzieo Dwujęzyczności, 

czyli Polish Billingual Day, to 
ogólnoświatowe święto polonijne, 

ustanowione przez nowojorską fundację i 
portal informacyjno-edukacyjny Dobra 
Polska Szkoła. Obchodzony corocznie, w 
każdy trzeci weekend października (w tym 
roku 20-21), stawia sobie za cel celebrację 
polskiego języka i dwujęzyczności 
polonijnych rodzin za granicą, a także 
promocję wizerunku i dobrego imienia Polski, polskiego 
dziedzictwa oraz współczesnych interesów Polski na arenie 
międzynarodowej.  

Pierwsze wydarzenia w ramach Polonijnego Dnia 
Dwujęzyczności odbyły się w 2015 r. w kilku polonijnych 
ośrodkach w USA oraz na Ukrainie. W roku 2016 PDD 
obchodzono już na całym świecie − na prawie wszystkich 
kontynentach w ponad 100 miejscach, w tym w USA, Kanadzie, 
Australii, Katarze, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Holandii, 
Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, na Ukrainie i na Cyprze. 
Atrakcje, konkursy i przedstawienia, jakie miały miejsce 
podczas obchodów odbywały się w dwóch językach. To nowe 
święto polonijne z roku na rok zyskuje coraz więcej 
entuzjastów i przyjaciół. W tym roku w organizacji 
przedsięwzięcia, obok fundacji Dobra Polska Szkoła, wzięła 
udział Fundacja Edukacji Polonijnej przy wsparciu Polskiego 
Senatu RP. 

Invictus Games w Sydney 
W dniach 20-27 października 2018 r. odbyły się w Sydney, 

czwarte z kolei Igrzyska Niepokonanych (Invictus Games), 
zawody dla poszkodowanych weteranów wojennych. Ich 
organizatorem jest Fundacja założona 
przez księcia Harry’ego, wnuka 
królowej Elżbiety II i żołnierza 
brytyjskiej armii. Ideą Igrzysk jest 
pokazanie siły sportu, który pomaga 
weteranom w powrocie do zdrowia 
zarówno psychicznego jak i fizycznego 
oraz wprowadza w ich życiu pozytywne zmiany. Startując w 
zawodach, udowadniają oni, że nie ma rzeczy niemożliwych.  

Wielu weteranów jest w stanie wziąd udział w zawodach 
tylko dzięki pomocy rodziny oraz przyjaciół, którzy wspierali ich 
w trudnym procesie rehabilitacji. Rodziny i przyjaciele 
dopingowali swoich zawodników na trybunach, tworząc 
niezapomnianą atmosferę Igrzysk. 

W Sydney ponad 500 zawodników z 18 krajów 
wystartowało w dziesięciu konkurencjach: łucznictwo, 
lekkoatletyka, kolarstwo, regaty, wyciskanie sztangi leżąc, 
siatkówka na siedząco, pływanie, koszykówka na wózkach, 
rugby na wózkach i wioślarstwo halowe. Po raz pierwszy w 
igrzyskach uczestniczyli również Polacy. Z Polski przyjechało do 
Sydney 15 weteranów wraz z członkami rodziny i osobami 
opiekującymi się nimi. 

Piotra Buszta 
 zdj. K. Beczek 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dobra_Polska_Szko%C5%82a&action=edit&redlink=1
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Jeden z uczestników zawodów, sierżant Janusz Raczy 
powiedział: ‘Byliśmy pierwszy raz na zawodach sportowych 
rangi międzynarodowej, gdzie było 18 narodowości, a wszyscy 
wszystkim kibicowali. Wszyscy kibicowali swoim mocniej, ale 
pozostałym też i jak przebiegli linię mety, to ogniskowa 
skupiała się na pozostałych zawodnikach, którzy dalej walczą i 
biegną do mety. Temu właśnie służą takie igrzyska jak Invictus 
Games, które pokazują nam, że możemy, że potrafimy, że 
jesteśmy.’ 

Prestiżowa nagroda dla WOŚP 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP), to 

wyjątkowa organizacja charytatywna, działająca w Polsce już 
od 27 lat. Najbardziej znaną formą jej 
działalności jest coroczna, 
ogólnopolska impreza rozrywkowo-
medialna, nazwana Finałem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał 
WOŚP stał się cykliczną, bardzo 
popularną imprezą, wpisaną na stałe w polski kalendarz. W 
całym kraju, w miastach, miasteczkach i wsiach, organizowane 
są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na które 
zapraszane są gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, a także 
artyści zagraniczni, którzy często występują za darmo, oraz 
odbywają się różne imprezy kulturalne i sportowe. 
Organizowanych jest również wiele innych form zbiórki 
funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na 
ulicach miast i wsi prowadzona corocznie przez ok. 120 000 
wolontariuszy.  

Od kilku lat ta niezwykła impreza, która jednoczy całą 
Polskę, organizowana jest także w wielu miejscach poza 
granicami kraju, m.in. w Australii. Zebrane pieniądze są 
przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną 
zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. W roku 2017 zbiórka 
osiągnęła rekordową sumę ponad 126 milionów złotych.  

W październiku br. WOŚP została uhonorowana Europejską 
Nagrodą Obywatelską. Nagrodę tę ustanowił Parlament 
Europejski w 2008 r. dla uhonorowania osób i organizacji za 
działalnośd, promującą wartości z Karty Praw Podstawowych 
UE, na rzecz lepszego zrozumienia między obywatelami krajów 
UE lub na rzecz lepszej współpracy ponad granicznej w Unii 
Europejskiej. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma 
prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę 
przyznaje kapituła złożona z posłów do PE reprezentujących 
różne grupy polityczne.  

‘Zostaliśmy docenieni za naszą działalnośd w zakresie 
ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Cel ten 
realizujemy poprzez zakup sprzętu medycznego dla publicznych 
szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu 
ogólnopolskich programów medycznych i jednego 
edukacyjnego.’ – powiedział Jerzy Owsiak, pomysłodawca, 
współzałożyciel i prezes Fundacji WOŚP. 

Fryderyk Chopin, widowisko słowno-muzyczne  

Irena Zarębski 

W dniu 21października 2018 r. w KOB Teatr Muzyczny im. 
Jana Pawła II z Sydney zaprezentował widowisko słowno-
muzyczne, oparte na biografii naszego wielkiego kompozytora, 
Fryderyka Chopina ‘Kolory i cienie Fryderyka Chopina’ według 
scenariusza oraz w reżyserii Bogumiły Filip. 

Zespół Muzyczny Jana Pawła II jest partnerem projektu 

Fundacji Ostoja ‘Wzmacnianie polskiej tożsamości w Australii’, 
współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania 
opieki Senatu nad Polonią i Polakami. Widowisko zostało 
przygotowane z okazji obchodów 100. lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Aktorami części słownej byli: Bogumiła Filip, Mariola 
Pokorska, Andrzej Świtakowski i Piotr Pokorski. Widowisko 
było wspaniałą formą narracji o życiu Fryderyka Chopina, 
przeplatanej muzyką w wykonaniu znanego pianisty Krzysztofa 
Małka. Muzyka stwarzała chwile refleksji nad zdarzeniami z 
życia kompozytora. W częściach narracyjnych można było 
usłyszed wiele o życiu Fryderyka Chopina, o jego geniuszu 
(poeta fortepianu), inspiracjach muzyką ludową, emigracji, 
miłościach, działalności dobroczynnej, chorobie i śmierci.  

Dzięki aktorom oraz tak wspaniałemu pianiście, jak 
Krzysztof Małek było wielką przyjemnością uczestniczyd w tym 
widowisku, zdobywając trochę wiedzy i słuchając 
mistrzowskich kompozycji Fryderyka Chopina.  

Warto odwiedzid Łódź 

Lonely Planet, jeden z największych wydawców 

przewodników turystycznych na świecie, opublikował swój 
coroczny ranking ‘Best in Travel’. Zestawienie dzieli się na 
wiele kategorii. W jednej z nich – ‘miejsca nieodkryte, które 
mogą stad się hitami przyszłego roku’ − pojawiła się na drugim 
miejscu Łódź.  

Łódź została zauważona i doceniona za to, jak szybko się 
rozwija – ‘dawne tereny fabryczne zmieniają się w centra 
kulturalne, handlowe czy rozrywkowe’. Zwrócono uwagę 
m.in. na kompleks kulturalno-edukacyjny EC1, którego częścią 
jest Centrum Nauki i Techniki oraz nowoczesne planetarium; 
działającą już kilka lat Manufakturę, czyli centrum handlowo-
rozrywkowe, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum Sztuki; 
nowoczesny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, który został 
nazywany ‘dziełem sztuki z pociągami’ czy ulicę Piotrkowską – 
najdłuższy deptak handlowy w Europie. 

Łódź zwykle postrzegana, jako bezbarwne miasto 
przemysłowe zmieniło się w ostatnich latach nie do poznania. 
Warte uwagi są niezwykłe, barwne murale pokrywające ściany 
wielu budynków miasta, tzw. Galeria Urban Forms. Co roku 
przyjeżdżają tu artyści z całego świata, aby wziąd udział w 
Festiwalu Murali i pozostawiają po sobie kolorowe dzieła 
ożywiające szare budynki. Warto odwiedzid nowoczesne 
Muzeum Włókiennictwa; unikalny Dworzec Tramwajowy 
Centrum zwany Stajnią Jednorożców, którego kolorowy, 
przeszklony dach (stworzony z robionego w Japonii, a 
barwionego we Włoszech tworzywa) jest jedyną tego rodzaju 
konstrukcją na świecie; przejśd się Bajkowym Szlakiem, gdzie 
można spotkad małe pomniki bohaterów niezapomnianych 
kreskówek i dobranocek ze Studia Małych Form Filmowych  

Występ Teatru Muzycznego z Sydney w KOB | zdj. B. Filip 
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George H. W. Bush nie żyje 
1 grudnia 2018 r. zmarł były prezydent 

Stanów Zjednoczonych George H.W. Bush. 
George Herbert Walker Bush urodził się 

w 1924 r. Od początku lat 60. XX w. 
poświęcił się karierze politycznej, 
wstępując do Partii Republikaoskiej. W 
latach 1967-1971 był członkiem Izby 
Reprezentantów amerykaoskiego 
Kongresu, a następnie ambasadorem USA 
przy ONZ oraz szefem misji łącznikowej w 
Chinach. Pełnił funkcję dyrektora 
Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach 
1976–1977. Był wiceprezydentem USA w administracji Ronalda 
Reagana (1981–1989). W 1989 r. objął urząd prezydenta 
Stanów Zjednoczonych jako 41. prezydent tego kraju i 
sprawował go przez jedną kadencję do roku 1993.  

Prezydentura George’a Busha przypadła na lata 
historycznych zmian na świecie – kooca zimnej wojny i rozpadu 
systemu komunistycznego. W 1991 r. zawarł z ZSRR pierwszy 
układ przewidujący faktyczną redukcję arsenałów jądrowych, a 
nie tylko kontrolę zbrojeo. 

Zdaniem ekspertów miał ogromny wpływ na sprawy 
polskie. Od 1981 r. był wiceprezydentem i znał najważniejsze 
osoby w Polsce. Rozumiał jak bardzo Polacy chcą wolności. Już 
w 1987 r. złożył pierwszą wizytę w Polsce. W kwietniu 1989 r., 
gdy zostały zakooczone obrady Okrągłego Stołu wygłosił 
przemówienie, w którym zapewniał poparcie USA dla 
zachodzących przemian w Polsce. Już w lipcu, po częściowo 
wolnych wyborach, odwiedził Polskę i spotkał się z ówczesnymi 
władzami oraz przywódcami Solidarności. Druga wizyta 
prezydenta w Polsce miała miejsce za prezydentury Lecha 
Wałęsy, 5 lipca 1992 r. Wziął wówczas udział w 
uroczystościach związanych ze sprowadzeniem do Polski z USA 
prochów Ignacego Jana Paderewskiego. 

Niesłychanie ważna była też realna pomoc prezydenta 
Busha, który poparł w Kongresie USA ustawę o popieraniu 
demokracji w Europie Wschodniej. Na mocy tego dokumentu 
Polska otrzymała ponad 250 mln dolarów w 1990 r., kiedy 
powstał Polsko-Amerykaoski Fundusz Przedsiębiorczości. 
Inwestując w ponad 50 przedsięwzięd, Fundusz utworzył i 
rozwinął wiele instytucji, które przyczyniły się do rozwoju 
polskiej gospodarki. George Bush osobiście angażował się w to, 
by pieniądze trafiły do Polski. On również zadecydował o 
zredukowaniu polskiego zadłużenia. 

George Bush postawił też fundamenty pod osiągnięcie 
suwerenności przez pozostałe kraje Europy Środkowo-
Wschodniej. Prowadził tak zwaną ‘dyplomację personalną’ i 
miał dobre relacje z przywódcami najważniejszych krajów na 
świecie.  

W uroczystościach pogrzebowych George’a Busha wzięła 
udział najbliższa rodzina, obecny i wszyscy żyjący byli 
prezydenci USA, amerykaoscy politycy oraz przywódcy z całego 
świata, w tym prezydent RP A. Duda i były prezydent L. 
Wałęsa.  

‘George Bush był człowiekiem najwspanialszego charakteru 
i najlepszym ojcem, o jakim syn lub córka mogą marzyd. (…) 
potrafił rozmawiad z ludźmi z różnych środowisk. Był 
człowiekiem empatycznym, cenił charakter wyżej niż 
rodowody, nie był cynikiem, szukał dobra w każdym człowieku 
i zwykle je znajdował’ – powiedział syn zmarłego prezydenta, 
George W. Bush.   

Se-ma-for; czy odwiedzid Pasaż Róży, w którym ściany 
budynków pokryte są mozaikami z luster. 

Przeboje wszech czasów 

Irena Zarębski 

W dniu 9 grudnia 2018 r. w Klubie Orzeł Biały, odbył się 
koncert w wykonaniu wokalisty Artura Gotza, przy 
akompaniamencie Davida Ludkiewicza. 

Artur Gotz pochodzi z Krakowa, tam też debiutował w 
‘Piwnicy Pod Baranami’. W sierpniu 2010 r. odbyła się 
premiera jego debiutanckiej płyty ‘Obiekt seksualny’ z 17 
piosenkami o tematyce damsko-męskiej. W 2015 r. ukazała się 
druga płyta Artura Gotza zatytułowana ‘Mężczyzna prawie 
idealny’ z piosenkami satyrycznymi. Artysta jest laureatem 
nagrody ‘Wokalista Roku 2016’, jest również aktorem scen w 
Warszawie i w Łodzi. Zagrał kilka ról filmowych m.in. w filmach 
‘Karol - człowiek, który został papieżem’ oraz w popularnych 
serialach, m.in. w serialu ‘Na Wspólnej’. 

Koncert, który odbył się w Canberze, promuje trzeci solowy 
album artysty pt. ‘Kabaret Starszych Panów. Przeboje wszech 
czasów śpiewa Artur Gotz’, który ukazał się w Polsce w lutym 
br. Przy użyciu instrumentów elektronicznych powstała 
dynamiczna interpretacja i 
aranżacja piosenek, tak 
dobrze znanego w Polsce w 
60. latach, niezwykle 
popularnego i lubianego 
Kabaretu Starszych Panów, 
Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego. Koncert ten 
dostarczył wielu wrażeo i 
wzruszeo zarówno tym, którzy 
mają w pamięci piosenki 
Kabaretu Starszych Panów, jak 
również młodszemu 
pokoleniu. 

Artur Gotz występował w 
wielu krajach Europy oraz w 
USA. Odwiedzając Australię 
wystąpił także w Sydney, 
Melbourne, Perth, Adelaide, 
Newcastle i Hobart. 
Organizatorem koncertu w 
Canberze było Towarzystwo 

Sztuk Pięknych.   

George H.W Bush  
zdj. domena publiczna 

Dworzec Tramwajowy Centrum, Stajnia Jednorożców| zdj. Jan Szulew 
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że w prostych dźwiękach mazurków Chopina czai się 
niebezpieczny wróg, zakazałby słuchania jego muzyki. Muzyka 
Chopina to działa ukryte w kwiatach!’  

Tadeusz Kościuszko słusznie uznawany jest za polskiego i 
amerykaoskiego bohatera militarnego. Fakt, że był także 
uzdolnionym malarzem i rysownikiem jest dzisiaj prawie 
nieznany. Zapewne jeszcze mniej osób słyszało, że Kościuszko 
był także muzykiem, który komponował walce i polonezy.   

Szczególnym przykładem wybitnego artysty, który walczył o 
wolną Polskę na wielu frontach był Ignacy Jan Paderewski – 

znany na całym świecie kompozytor i pianista a 
jednocześnie wybitny mąż stanu i dyplomata, 
którego życie oscylowało pomiędzy działalnością 
polityczną i artystyczną. Wykorzystując swoją 
popularnośd, którą zdobył koncertując na całym 
świecie, szczególnie popularyzując muzykę 
Chopina, prowadził szeroko zakrojoną działalnośd 
dyplomatyczną na rzecz Polski. W 1919 r. został 
premierem i ministrem spraw zagranicznych II 
Rzeczypospolitej. Po wybuchu II WŚ wszedł w 
skład władz Polski na uchodźctwie w Londynie. 
Jego nagrania muzyki Chopina są do dzisiaj 
uznawane za jedne z najlepszych i wzór godny 
naśladowania przez innych muzyków.  
Cynik mógłby stwierdzid, iż zarówno Kościuszko 
jak i Paderewski osiągnęliby może większy sukces, 
gdyby odłożyli na bok swoje instrumenty i skupili 
się na działalności militarnej i dyplomatycznej. 
Taka sugestia świadczyłaby o pominięciu jednej 
fundamentalnej prawdy: Polska Kościuszki i 
Paderewskiego nie była tylko fizycznym bytem 
paostwowym, granicami zakreślonymi na mapie 
czy nawet dobrze napisaną konstytucją. Ich Polska 
to także żywa polska kultura, która na przestrzeni 
polskiej historii stała się narzędziem walki.  
Przedstawiona w skrócie historia Polski to lista 
wojen, inwazji, rozbiorów i historycznych 
katastrof – mimo to Polska nadal żyje. Polska 
nadal żyje także dzięki swojej kulturze, która i 
dzisiaj kontynuuje swój rozwój w wielu 
kierunkach. Chopin, Kościuszko czy Paderewski są 
żywym świadectwem ciągłości istnienia Polski, 
kraju, który będzie istniał tak długo jak długo żyd 
będą Polacy.   

Od Redakcji:  
Artykuł jest tłumaczeniem referatu pt. ‘Cannons 
among flowers: cultural reflections on the Polish 
struggle’. Jego autor, dr. Andrew Cichy, ukooczył 
wyższe studia muzyczne (fortepian i organy), a 
także kierunek biznesowy na Uniwersytecie 

Australii Zachodniej (UWA). Kontynuował studia w obydwu 
kierunkach na uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie obronił pracę 
doktorską. Jednocześnie doskonalił swoje umiejętności 
organisty i dyrygenta chórów. Po powrocie do Australii 
pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej w 
Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU) w Canberze, 
tym samym uniwersytecie, którego pierwszym absolwentem z 
tytułem doktorskim był kuzyn jego babci, astronom dr Antoni 
Przybylski. Od niedawna dr Andrew Cichy objął pozycję 
dyrektora muzycznego katedry Św. Stefana w Brisbane. 

Działa ukryte w kwiatach 
Dr. Andrew Cichy 

Tłum. A. Płazioska 

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…  pierwsze 
słowa polskiego hymnu narodowego są najlepszym dowodem 
męstwa i hartu ducha Polaków, jaki nieraz wykazywali w 
obliczu licznych niepowodzeo dotykających ich ojczyzny. Słowa 
te zawierają także głębsze przesłanie, o którym często 
zapominamy − walka o zachowanie polskości i polskiej kultury 
odegrała w odzyskaniu niepodległości, obok działao 
politycznych czy militarnych, niepoślednią rolę.  

W czasie II WŚ rozumieli to zarówno Adolf 
Hitler jak i Józef Stalin – obydwaj dążyli do 
zniszczenia polskiej kultury i wyeliminowania 
polskiej inteligencji, która była tej kultury 
strażnikiem. Rozumieli, że armię można pokonad w 
dobrze zaplanowanej bitwie; kultura będzie trwała 
niezwyciężona dotąd dopóki będą żyli Polacy. Fakt, 
iż młody Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan 
Paweł II, ryzykował życiem grając w polskich 
sztukach i recytując polską poezję w czasie 
niemieckiej okupacji, wskazuje na głębokie 
przekonanie Polaków, że Polska to nie tylko 
miejsce na mapie, które nagle może przestad 
istnied – Polska to także ta szczególna wartośd 
żyjąca i trwająca w polskim narodzie – polska 
kultura. Naród polski, przez dziesiątki lat niewoli, 
mimo wszelkich starao mocarstw okupujących 
polskie ziemie, zachował swoją własną, odrębną 
kulturę wyrażającą się w języku, literaturze, 
sztuce, muzyce. 

Do dzisiaj dobrze pamiętam rozmowę z osobą 
na wysokim stanowisku urzędniczym w Canberze – 
wspominałem wojenne losy mojej rodziny 
deportowanej w czasie II WŚ na Syberię, 
zmuszonej do morderczej pieszej wędrówki do 
Iranu w ucieczce z ZSRR. Jej reakcja była beztrosko 
lekceważąca – ‘naród ma prawo do istnienia tylko 
wtedy, gdy jest zdolny do obrony swoich własnych 
granic’, stwierdziła. Głęboko urażony, nie mogłem 
jednak nie przyznad jej, przynajmniej częściowo, 
racji. Gdzie jest granica, do której naród może 
rościd sobie prawo istnienia, jeżeli nie jest w stanie 
skutecznie się bronid? Narody powstają i giną, 
granice się zmieniają, współczesne mapy 
politycznego świata w niewielkim stopniu 
przypominają te sprzed kilkuset czy nawet 
ostatnich 100 lat. 

A jednak Polska nieustająco rościła sobie 
prawo do istnienia, nawet wtedy, gdy zniknęła z 
map świata – poprzez swoją kulturę. Szczególnie miało to 
miejsce w latach po rozbiorach Polski. Polski duch narodowy 
przetrwał dzięki bogatej i ciągle rozwijającej się kulturze. Dla 
wielu Polaków zmagania o Polskę odbywały się nie tylko na 
polach walki, ale też w salonach czy salach koncertowych. 

Fryderyk Chopin komponował swoje mazurki i polonezy, 
charakterystyczne polskie taoce, i grał je przed całą Europą. 
Kompozytor Robert Schumann, pisząc w 1836 r., krótko po 
trzecim rozbiorze Polski, zauważył: ‘Teraz, kiedy Polacy są w 
głębokiej żałobie ich ‘urok’ przemawia do nas, artystów, 
jeszcze bardziej… Gdyby potężny autokrata z północy wiedział, 

Portrety, domena publiczna 

F Chopin 

J Paderewski 

T Kościuszko 
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Cztery lata później, kiedy świętowano koniec wojny 
Australia, która w momencie wybuchu wojny nie miała 
poczucia charakteru narodowego i historycznego dziedzictwa 
oraz marzyła, żeby byd równorzędnym partnerem Wielkiej 
Brytanii, była paostwem, które dzięki wojnie miało swoich 
bohaterów narodowych, uznaną pozycję międzynarodową i 
świadomośd odrębności od imperium brytyjskiego, jako 
niezależnego narodu.  

Jako symboliczny przełom, potwierdzający miejsce Australii 
w polityce międzynarodowej przywołuje się Konferencję 
Wersalską, podczas której Związek Australijski po raz pierwszy 
pojawił się na międzynarodowej scenie dyplomatycznej. W 
wyniku Traktatu Wersalskiego Australia uzyskała częśd byłych 
niemieckich posiadłości − północno-zachodnią częśd Nowej 
Gwinei, Nową Brytanię, Archipelag Bismarka i częśd Wysp 
Salomona, jako terytoria mandatowe, co w praktyce oznaczało 
zamienienie ich w australijskie kolonie. Po powrocie z Europy 
premier W. Hughes powiedział w Parlamencie: ‘Australia stała 
się narodem i na równej stopie weszła do rodziny narodów. 
Zdobyliśmy to, lub raczej zdobyli to dla nas nasi żołnierze’. 

Udział Australii w wojnie i tworzenie tożsamości narodowej 
Wydarzeniem przełomowym dla narodzin świadomości 

narodowej Australijczyków była bitwa o Gallipoli. Była to 
pierwsza istotna operacja wojskowa z udziałem 
Australijczyków. 25 kwietnia 1915 r. australijskie i 
nowozelandzkie oddziały wojskowe, tzw. Australijski i 
Nowozelandzki Korpus Armijny (Australian and New Zealand 
Army Corps − ANZAC) wylądowały na półwyspie Gallipoli, jako 

częśd brytyjsko-francuskich sił sprzymierzonych. 
Trwająca 8 miesięcy bitwa zakooczyła się klęską 
paostw Ententy. Spośród ok. 50 tys. Australijczyków 
walczących na Gallipoli zginęło 8709, a blisko 20 
tys. zostało rannych. 
   Mimo klęski militarnej Gallipoli stanowi 
definiujący moment w historii Australii, ponieważ 
była w oczach młodego społeczeostwa 
symbolicznym osiągnięciem dojrzałości przez 
Australię. Do tej pory Australijczycy uważali się za 
poddanych Wielkiej Brytanii i wierzyli w brytyjską 
wyższośd. Walki na Gallipoli przekonały 
australijskich żołnierzy, że wcale nie są gorsi od 
swoich brytyjskich kolegów. Legenda ANZAC 
przetworzyła militarną przegraną w moralne 

zwycięstwo, a żołnierzy w narodowych bohaterów, 
uosabiających tzw. ‘ANZAC spirit’: odwagę,̨ poświęcenie, 
braterstwo (mateship), wytrwałośd i silne poczucie żołnierskiej 
solidarności. Chrzest bojowy żołnierzy stał się częścią 
australijskiej pamięci zbiorowej i zapoczątkował tworzenie 
mitu założycielskiego narodu. Następne trzy lata walk na 
froncie zachodnim umacniały proces kształtowania się 
tożsamości narodowej. Chociaż wojna toczyła się na drugiej 
półkuli i Australia nie była bezpośrednio zagrożona, 
doświadczenia żołnierzy z morderczej wojny w okopach, na 
trwałe zaznaczyły się w świadomości społeczeostwa Australii.  

Od marca 1916 do listopada 1918 r. ponad 295 tys. 
australijskich żołnierzy walczyło we Francji i Belgii. Straty były 
ogromne – 46 tys. poległych i ok. 131 tys. rannych. Bitwa pod 
Fromelles we Francji jest określana jako ‘najgorsze 24 godziny 
w militarnej historii Australii’. W dniach 19-20 lipca 1916 r. 
poległo 1900 żołnierzy, ponad 3600 zostało rannych. W 
walkach pod Pozieres w ciągu 6 tygodni (23.7-5.9.1916) 
Australijczycy stracili 23 tys. żołnierzy (6700 zabitych i ok. 

2018 - Rok Ważnych Rocznic 
Halina Zobel-Zubrzycka 

100. rocznica zakooczenia I wojny światowej  
W tym roku, w wielu paostwach uroczyście obchodzono 

100. rocznicę zakooczenia I wojny światowej. W trwającej 4 
lata wojnie, która objęła Europę, Azję i Afrykę straciło życie 17 
milionów osób, w tym 10 milionów żołnierzy. Konflikt zbrojny 
podzielił świat na dwa bloki. Po stronie Austro-Węgier stanęły 
Niemcy, Turcja i Bułgaria, które utworzyły tzw. blok paostw 
centralnych. Do paostw Ententy należała Rosja, Francja, Wielka 
Brytania, Serbia, Włochy i Rumunia. W 1915 r. przyłączyła się 
również Japonia, a w 1917 r. USA. 11 listopada 1918 r. 
delegacje Ententy i Niemiec podpisały rozejm. Formalnie 
działania wojenne zostały zakooczone podpisanym 28 czerwca 
1919 r. Traktatem Wersalskim. Wojna zakooczyła się klęską 
paostw centralnych, rozpadem imperiów Austro-Węgier, 
Niemiec, Rosji i Turcji, a w efekcie odrodzeniem się i 
powstaniem niepodległych paostw narodowych w Europie 
Środkowej i Południowej takich jak Polska, Czechosłowacja, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Serbia, Chorwacja i Słowenia.   

Znaczenie I wojny światowej dla Australii 
Australia wkroczyła do wojny 5 sierpnia 1914 r. jako częśd 

imperium brytyjskiego. Politycy australijscy liczyli na to, że 
ścisła współpraca w ramach imperium będzie gwarancją 
bezpieczeostwa Australii. Udział w wojnie traktowano także 
jako okazję uzyskania dla Australii bardziej partnerskiej pozycji 

w imperium. Społeczeostwo australijskie entuzjastycznie 
zareagowało na wypowiedzenie wojny. Masowo 
demonstrowano poparcie dla imperium brytyjskiego i dla 
zaangażowania Australii w wojnę.̨ Te emocje szybko przeniosły 
się na niechęd wobec Niemiec i obywateli australijskich 
pochodzenia niemieckiego, którzy dotychczas postrzegani, jako 
idealni osadnicy i bliscy ‘rasowi kuzyni’, stali się teraz wrogami 
wewnętrznymi. Do października 1914 r. 7 tys. osób 
niemieckiego pochodzenia zostało internowanych, a 5 tys. 
nawet deportowano.  

Tłumy ochotników zgłaszały się do punktów 
werbunkowych. Do kooca 1914 r. zaciągnęło się ̨ponad 52 tys. 
żołnierzy. Niektórych inspirowała obietnica przygody i 
romantyczne wyobrażenia o walce. Inni zaciągali się do wojska 
z poczucia lojalności wobec Wielkiej Brytanii, pod presją 
społeczną lub z powodów ekonomicznych licząc na dobre 
wynagrodzenie. Sprawna akcja werbunkowa doprowadziła do 
szybkiego utworzenia Australijskich Sił Imperialnych 
(Australian Imperial Force, AIF), na których czele stanął generał 
William Throsby Bridges.   

zdjęcia H. Zobel-Zubrzycka 

Od lewej: Fragment największego cmentarza żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, Tyne Cot koło 
Ypres (Belgia), Fragment Pomnika 5. Australijskiej Dywizji, Polygon Woods koło Ypres (Belgia) 
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16300 rannych). W kwietniu i maju 1917 r. 10 tys. żołnierzy 
poległo lub zostało rannych w dwóch bitwach w pobliżu 
Bullecourt. W ataku na Passchendaele w Belgii, jednego dnia, 
10 listopada 1917 r. zginęło 6500 Australijczyków. Na 
belgijskich polach Flandrii tylko w październiku 1917 r. zginęło 
6673 Australijczyków, a 13328 odniosło rany lub zostało 
wziętych do niewoli. 

Bohaterstwo żołnierzy i rosnąca liczba poległych z jednej 
strony, pełniły ważna rolę w kształtowaniu australijskiej 
świadomości narodowej. Z drugiej strony, w miarę docierania 
wiadomości z frontu o coraz większej liczbie ofiar, 
społeczeostwo stawało się coraz bardziej zmęczone wojną, 
podzielone i przeciwne udziałowi w wojnie. Po początkowej 
euforii, w miarę publikowania list poległych, liczba chętnych do 
zaciągnięcia się do wojska stopniowo malała. Wprawdzie w 
1916 r. dzięki wzmożonej kampanii propagandowej 124 tys. 
obywateli zaciągnęło się do AIF, ale napływ ochotników w 
drugiej połowie roku nie zapewniał już uzupełnienia 
zdziesiątkowanych w krwawych walkach oddziałów. Polityczne 
próby wprowadzenia przymusowego poboru do AIF 
podyktowane przekonaniem, że zwiększone zaangażowanie 
Australii w wojnę jest konieczne dla zabezpieczenia interesów 
australijskich w rejonie Pacyfiku, pogłębiły jedynie ostre 
podziały w społeczeostwie i zostały odrzucone w kolejnych 
referendach (1916 r. i 1917 r.)  

Społeczeostwo australijskie po wojnie 
W czasie I wojny światowej Australia dokonała wielkiego 

wysiłku mobilizacyjnego. Paostwo, które miało w 1914 r. ok. 5 
milionów mieszkaoców wystawiło ochotniczą armię liczącą 
blisko 417 tys. żołnierzy – prawie 40 % mężczyzn w wieku 
poborowym. W działaniach wojennych brała także Australijska 
Marynarka Wojenna, która w ramach brytyjskiej floty 
operowała głównie na Atlantyku i Morzu Północnym oraz 
lotnictwo wojskowe, które walczyło we Francji i na Bliskim 
Wschodzie.   

Poza uczuciem dumy z bohaterskich żołnierzy, którzy 
bezpośrednio tworzyli historię, australijskie społeczeostwo 
było głęboko straumatyzowane. Wojna wdzierała się brutalnie 
w życie codzienne zwykłych ludzi poprzez informacje prasowe i 
propagandowe o prowadzonych działaniach wojennych aż po 
zawiadomienia o śmierci bliskich. Cena, jaką zapłaciła Australia 
w czasie I wojny światowej przewyższa wszystkie inne konflikty 
zbrojne, w których walczyli Australijczycy. Straty, w proporcji 
do liczby ludności, a zwłaszcza liczby walczących żołnierzy, były 
olbrzymie. Szacuje się, że zginęło lub zostało rannych 215,585 
żołnierzy – prawie 65% tych, którzy wstąpili do armii. Około 62 
tys. zginęło lub zmarło w wyniku ran i chorób, w tym 45 tys. na 
zachodnim froncie, 156 tys. było rannych.   

Żołnierze, którzy wracali z wojny byli często obciążeni 
bagażem wojennych doświadczeó, niezrozumiałych dla tych, 
którzy zostali w domu. Wielu, po straszliwych przeżyciach, 
cierpiący na zespół stresu pourazowego, którego wówczas nie 
diagnozowano, jako chorobę, nie było w stanie powrócid do 
normalnego życia.  

62 tys. poległych australijskich żołnierzy na zawsze 
pozostało na cmentarzach wojskowych w pobliżu pól 
bitewnych. Ciało tylko jednego z nich, generała Wiliama 
Throsby Bridges, który zginał w bitwie o Gallipoli, powróciło do 
Australii i zostało pochowane na górze Pleasant w Canberze. 
Jedynym śladem ponad 23 tys. żołnierzy uznanych za 
zaginionych są ich bezimienne groby i nazwiska wyryte na 
pomnikach pamięci. Odległośd między Australią a miejscami, 

gdzie toczyły się walki sprawiła, że prawie w każdym mieście 
czy miasteczku Australii można znaleźd obelisk − pomnik 
żołnierzy, którzy nie wrócili do domu – symboliczny 
odpowiednik grobowców, których żołnierze nigdy nie mieli 
albo do których rodziny nie mogły łatwo dotrzed. Te miejsca 
narodowej pamięci łączą emocjonalnie społeczeostwo − 
współtworzą ̨wspólnotę lokalnych społeczności z ojczyzną 
narodową. 

Aby uhonorowad tych poległych, którzy nie maja znanego 
miejsca spoczynku w 1993 r., szczątki jednego z żołnierzy 
wróciły do Australii z Francji z cmentarza w Villers-Bretonneux 
i zostały uroczyście złożone w Canberze w Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Australijskim Muzeum Wojny.  

Równocześnie od wielu lat, miejsca bitew i cmentarze 
wojskowe na Gallipoli i zachodnim froncie, gdzie pochowani są 
żołnierze australijscy, stały się miejscem pielgrzymek tysięcy 
Australijczyków, którzy chcą oddad hołd poległym w wojnie. W 
wielu miejscach powstały muzea i miejsca pamięci poświęcone 
bitwom toczonym na froncie zachodnim. Cmentarze znajdują 
się pod opieka Brytyjskiej Komisji ds. Grobów Wojennych (the 
British War Graves Commision).  

Obchody 100. rocznicy zakooczenia I wojny światowej 
Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę zakooczenia I 

wojny światowej odbyły się w wielu miejscach na świecie. 
Główne obchody miały miejsce w Paryżu. Wzięło w nich udział 
ponad 70 głów paostw i rządów z czterech kontynentów, w 
tym kanclerz Niemiec A. Merkel i prezydent USA D. Trump. 
Australię reprezentował Gubernator Generalny Peter 
Cosgrove.  

Częścią australijskich obchodów narodowych 
upamiętniających 100. rocznicę zawieszenia broni była 
uroczystośd przy pomniku pamięci w Villers-Bretonneux, gdzie 
wyryte są nazwiska ponad 10700 australijskich żołnierzy 
poległych we Francji, pochowanych w bezimiennych grobach.  

Centralne uroczystości rocznicowe w Australii miały 
miejsce przy Australijskim Mauzoleum Pamięci w Canberze. 
Premier Scott Morrison wygłosił przemówienie, w którym 
uhonorował pamięd żołnierzy australijskich, którzy zginęli w I 
wojnie światowej podkreślając, że Australia angażowała się w 
ostatnich stu latach w szlachetne i sprawiedliwe konflikty. 
Przedstawiciele najwyższych australijskich władz złożyli wieoce 
pod Pomnikiem Pamięci. Pięknym elementem obchodów była 
ekspozycja w Mauzoleum ręcznie wykonanych 62 tys. 
czerwonych maków symbolizujących 62 tys. żołnierzy, którzy 
nigdy nie wrócili do Australii.   

Czerwone maki wokół Muzeum Wojny w Canberze | zdj. KP 
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Obchody 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę 

11 listopada 2018 r. minęło sto 
lat od odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach 
zaborów. Paostwo polskie zniknęło z mapy Europy w 1795 
roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru 
Polski. Dzieo 11 listopada obchodzony, jako narodowe święto 
niepodległości upamiętnia przekazanie w tym dniu przez Radę 
Regencyjną – najwyższą władzę paostwową w Królestwie 
Polskim − władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. 
Wydarzenie, które uznano za symboliczny początek istnienia 
niepodległej Polski dało jedynie początek procesowi 
konsolidacji paostwowej władz w jednym ośrodku i odbudowy 
niepodległego paostwa polskiego.  

W latach 1919–1936 rocznicę odzyskania niepodległości 
świętowano w Warszawie, jako uroczystości o charakterze 
wojskowym. Pierwszy raz upamiętniono odzyskanie 
niepodległości 14 listopada 1920 r. Tego dnia uhonorowano 
Józefa Piłsudskiego, jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w 
wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę 
marszałkowską.. Dzieo 11 listopada ustanowiono Świętem 
Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 r.  

Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 jawne 
świętowanie polskich świąt paostwowych było zabronione. W 
roku 1945 władze komunistyczne zniosły Święto 
Niepodległości ustanawiając Narodowe Święto Odrodzenia 
Polski, obchodzone 22 lipca. W okresie PRL obchody rocznicy 
odzyskania niepodległości 11 listopada organizowane były 
nielegalnie przez środowiska niepodległościowe. Wyjątek 
stanowiły lata 1980–1981, kiedy w czasach Solidarności 
przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce w 
świadomości społecznej. Oficjalnie Święto Niepodległości 
zostało przywrócone przez Sejm ustawą z 15 lutego 1989 r. 
pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. 

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, która mogła byd 
okazją do zaproszenia do Polski przywódców zaprzyjaźnionych 
krajów. Była jednak świętem bez udziału wysokiej rangi gości z 
zagranicy. Największą imprezą z okazji obchodów Święta 
Niepodległości i kulminacyjnym punktem obchodów był Biało-
Czerwony Marsz 100-lecia Odzyskania Niepodległości ‘Dla 
Ciebie Polsko’ zorganizowany 11 listopada w Warszawie pod 
auspicjami rządu i patronatem Prezydenta RP.   

Warszawski marsz był masowy, imponujący rozmachem, 
wzięło w nim udział około 250 tys. osób. Na czele marszu w 
pierwszej grupie, liczącej ok. 5 tys. osób szli Prezydent Andrzej 
Duda i przedstawiciele obozu rządzącego, m.in. Jarosław 
Kaczyoski i premier Mateusz Morawiecki, pod jednym 
sztandarem − godła polskiego i flagi biało-czerwonej z napisem 
'Dla Ciebie Polsko'.  

20 minut za marszem rządowym świętującym wyłącznie 
pod flagami biało-czerwonymi szedł spontaniczny, oddolny 
marsz, którego większośd uczestników przyszła by osobiście 
wziąd udział w ważnym symbolicznym święcie i 
zademonstrowad swoje patriotyczne uczucia. Niestety 
pozytywny wydźwięk masowego, pokojowego marszu ucierpiał 
bardzo, zwłaszcza w przekazach medialnych za granicą, gdzie 
zwracano uwagę na udział w marszu grup nacjonalistyczno-
narodowych reprezentujących bardzo radykalne poglądy. 
Narodowcy zrzeszeni m.in. w Młodzieży Wszechpolskiej, ONR i 
Ruchu Narodowym oprócz biało-czerwonych flag nieśli zielone 

flagi Obozu Narodowo-Radykalnego i 
transparenty z hasłami o ‘Białej 
Europie’, odpalali race i skandowali 
hasła skierowane przeciwko 
mniejszościom rasowym, seksualnym i 
religijnym. Mimo, że władzom udało się 
zadbad o większe niż w poprzednich 

latach bezpieczeostwo i spokój na trasie marszu, niestety nie 
zadbano o to by nie było faszystowskich symboli, petard i 
okrzyków pod hasłami nienawiści czy ksenofobii.   

Główne obchody, z udziałem najwyższych władz 
paostwowych obejmowały wiele innych uroczystości. 10 
listopada miało miejsce odsłonięcie pomnika Lecha 
Kaczyoskiego na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Wcześniej w archikatedrze św. Jana Chrzciciela odbyła się msza 
św. w intencji ofiar katastrofy smoleoskiej.  

Paostwowe obchody w dniu 11 listopada rozpoczęły się od 
złożenia wieoców przez Prezydenta RP pod pomnikami 
Marszałka Piłsudskiego przy Belwederze, kardynała 
Wyszyoskiego, Wincentego Witosa, Stefana ‘Grota’ 
Roweckiego, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego.  

Program obchodów z udziałem Prezydenta obejmował 
także udział w mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie a następnie w Uroczystej Odprawie Wart 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie 
Prezydent dziękował zgromadzonym na uroczystości za 
obecnośd ‘pod biało-czerwonymi sztandarami’. –  Prezydent 
powiedział w swoim wystąpieniu: ‘To wielkie szczęście, że 
mieliśmy 100 lat temu takie społeczeostwo, takich żołnierzy i 
takich przywódców, Ojców Niepodległości, którzy umieli 
stanąd razem, by Polskę odzyskad, chod mieli różne poglądy, 
absolutnie mieli tę jedną ideę.’   

Podczas przemówienia Andrzej Duda zapowiedział 
odbudowę Pałacu Saskiego, który do 1944 r. znajdował się przy 
dzisiejszym placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.   

Prezydent zorganizował również w Zamku Królewskim 
uroczystośd pośmiertnego nadania Orderów Orła Białego 25 
wybitnym Polakom za zasługi dla polskiego życia publicznego, 
polskiej nauki i kultury. Wieczorem wielki pokaz fajerwerków i 
świateł na warszawskich Bulwarach Wiślanych zgromadził 
tłumy mieszkaoców stolicy.    

W dniu 11 listopada odsłonięty został w Warszawie pomnik 
Ignacego Daszyoskiego. Uroczystego odsłonięcia posągu 
dokonał były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W 
uroczystości uczestniczyli także m.in. wicepremier, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Glioski i 
przedstawiciele ugrupowao lewicowych. 

Dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości odbyły się również dziesiątki lokalnych imprez − 
pikników, festynów, parad organizowanych w całym kraju 
przez władze samorządowe. Grupy rekonstrukcyjne 
inscenizowały ważne wydarzenia historyczne – przeważnie 
bitwy albo przemarsze. Wszyscy Polacy, ci w kraju jak i za 
granicą, zostali wezwani do wzięcia udziału akcji ‘Niepodległa 
do hymnu’, czyli wspólnego odśpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego 11 listopada o godzinie 12 w południe.  

Odbyło się również wiele akcji międzynarodowych, 
mających na celu nagłośnienie tego tak doniosłego dla Polski 
święta. Między innymi w dniu 11 listopada ponad 30 znanych 
na świecie budowli zostało podświetlonych na biało-czerwono, 
w tym egipskie piramidy, figura Chrystusa w Rio de Janeiro, 
wieża Eiffla w Paryż czy Burdż Halifa (najwyższy budynek 
świata) w Dubaju.     
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2018 − Rok Ireny Sendlerowej 
Opr. Halina Zobel-Zubrzycka     

Irena Sendlerowa była polską działaczką społeczną, która w 
czasie II wojny światowej bohatersko pomagała ratowad 
Żydów z warszawskiego getta. Na terenie okupowanej Polski za 
udzielanie pomocy Żydom groziła kara śmierci. Irena 
Sendlerowa została w 1965 r. odznaczona za swoje 
bohaterstwo medalem ‘Sprawiedliwy wśród Narodów Świata’. 
W 1983 r. posadziła swoje drzewko w Alei Sprawiedliwych w 
Yad Vashem w Jerozolimie. W roku 1991 otrzymała honorowe 
obywatelstwo Izraela. Została też uhonorowana najwyższymi 
polskimi odznaczeniami paostwowymi: Orderem Orła Białego, 
Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. Była Laureatką wielu nagród i 
wyróżnieo społecznych m. in.: Nagrody im. Jana Karskiego ‘Za 
Odwagę i Serce’. W latach 2007 i 2008 jej kandydatura została 
zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Sejm RP ustanowił rok 
2018, w którym przypada 10. rocznica jej śmierci, rokiem Ireny 
Sendlerowej oddając w ten sposób ‘hołd Tej, która z 
największym poświęceniem działała na rzecz ratowania 
drugiego człowieka’.  

Irena Sendlerowa urodziła się w 1910 r. w rodzinie 
postępowej, demokratycznej, lewicującej inteligencji. Jej 
ojciec, Stanisław Krzyżanowski był lekarzem i wybitnym działa-
czem społecznym, członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Swojej córce mówił: ’Jak ktoś tonie, trzeba mu podad rękę’.  

Środowiskiem, które odegrało kluczową rolę w formowaniu 
jej światopoglądu było lewicowe środowisko Wolnej 
Wszechnicy Polskiej − uczelni niezależnej od władz 
oświatowych i wyznaniowych. Pod jej auspicjami działała 
Sekcja Opieki nad Matką i Dzieckiem Obywatelskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej, gdzie) w latach 1932-35, po 
studiach prawniczych i polonistycznych na 
Uniwersytecie Warszawskim, Sendlerowa 
organizowała pomoc prawną dla kobiet, matek 
nieślubnych dzieci, bezrobotnych i prostytutek.  

W 1935 r. Irena Sendlerowa zaczęła pracę 
jako opiekunka społeczna w Wydziale Opieki 
Społecznej i Zdrowia Publicznego urzędu 
miejskiego w Warszawie. Po wkroczeniu 
Niemców organizowała tam pomoc dla 
najbardziej potrzebujących i zagrożonych 
wywózkami na roboty do Niemiec. W miarę 
zaostrzania się represji utworzyła konspiracyjną 
grupę, która przygotowywała fałszywe 
dokumenty i wspomagała Żydów materialnie. 
Po utworzeniu w październiku 1940 r. Getta 
Warszawskiego I. Sendlerowa i jej współpracowniczki 
przenosiły za mury żywnośd, odzież, pieniądze i lekarstwa. 
Organizowano również kierowanie żydowskich dzieci jako 
polskich sierot do zakładów opiekuoczych, na podstawie 
fałszywych wywiadów środowiskowych, zmieniających 
żydowskim dzieciom życiorysy.  

Pod koniec 1942 r. grupa nawiązała współpracę z 
utworzoną w tym czasie Radą Pomocy Żydom ‘Żegota’ 
finansowaną przez Delegaturę Rządu na Kraj. Dzięki temu 
przybrała ona bardziej zorganizowany charakter i otrzymała 
niewielkie wsparcie finansowe. Kiedy na wiosnę 1943 r. 
rozpoczęła się likwidacja Getta, podjęto akcje ratowania 
żydowskich dzieci przez dostarczanie im fałszywych metryk 
urodzenia, a także świadczenie na ich rzecz stałej pomocy 

finansowej, materialnej i lekarskiej. Oddzielone od rodziców 
lub osierocone dzieci znajdowały schronienie w polskich 
rodzinach, klasztorach i domach opieki. 

W październiku 1943 r. Irena Sendlerowa została areszto-
wana, była przesłuchiwana i torturowana przez Gestapo. 
Została skazana na śmierd, ale udało się ją ocalid dzięki wysokie
-mu okupowi wpłaconemu przez ‘Żegotę’. I. Sendlerowa 
kontynuowała konspiracyjną działalnośd i do kooca wojny 
ukrywała się pod fałszywym nazwiskiem. W czasie Powstania 
Warszawskiego była sanitariuszką (ps. Jolanta) na Mokotowie. 

Dokładna ocena liczby dzieci uratowanych przez Irenę 
Sendlerową i grupę jej współpracowników jest dzisiaj 
niemożliwa, przyjmuje się jednak, że dzięki jej działalności 
wojnę przeżyło ok. 2500 dzieci żydowskich. 

Zaraz po wojnie Irena Sendlerowa pracowała na różnych 
szczeblach administracji w opiece społecznej, m. in. 
organizowała domy dziecka, domy starców, a także dom opieki 
w Henrykowie dla bezdomnych kobiet. Od 1954 r. pracowała w 
średnim szkolnictwie medycznym.   

Mimo tego, że już w 1946 r. została udekorowana Złotym 
Krzyżem Zasługi za ratowanie Żydów w czasie okupacji, przez 
długie lata jej działalnośd nie była szeroko znana. Ona sama 
przez wiele lat nie wypowiadała się na temat roli, jaką odegrała 
w akcji pomocy Żydom. Pierwszy artykuł na ten temat 
opublikowała w 1963 r. Podkreślała w nim: ‘Nic bym sama nie 
zrobiła’ wymieniając na czternastu stronach nazwiska łączni-
ków i ‘grono szlachetnych osób’.  ‘Bo żeby uratowad jedno 
dziecko’ – mówiła – ‘trzeba było pomocy dziesięciu osób’. 

Zyskała rozgłos dopiero w 2001 r., kiedy ‘odkryły jej 
historię’ amerykaoskie uczennice, które przygotowały szkolne 
przedstawienie teatralne ‘Life in a Jar’, o jej działalności w 
czasie II WŚ. 19 kwietnia 2009 r. (w rocznicę wybuchu 

powstania w warszawskim getcie) miał swoją 
światową premierę film opowiadający historię 
życia Ireny Sendlerowej, ‘Dzieci Ireny 
Sendlerowej’ (The Courageous Heart of Irena 
Sendler) w reżyserii Johna Kenta Harrisona, na 
podstawie książki Anny Mieszkowskiej ‘Matka 
dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej.’ 
   W swoich publicznych wypowiedziach 
wielokrotnie oskarżała Polaków o 
antysemityzm. W lipcu 1993 r. na spotkaniu ku 
czci Sprawiedliwych ‘Czy obojętnośd może 
zabid?’ zapytała: ‘Czy 4 tysiące Sprawiedliwych 
na 25 milionów Polaków przed wojną to dużo, 
czy mało? Czy spowiadacie się, rodacy, z 
grzechu antysemityzmu? Nie mamy się czym 
chwalid, raczej winniśmy czud zażenowanie. 

Jest i był antysemityzm…’. Była wstrząśnięta prawdą o tym, co 
wydarzyło się w Jedwabnem.   

W okresie ostatnich 30 lat, a zwłaszcza po ujawnieniu 
mordu w Jedwabnem, działalnośd Ireny Sendlerowej zaczęła 
byd wpisywana w uproszczoną narrację historyczną o postawie 
Polaków wobec Żydów w czasie wojny jako symbol 
bohaterstwa narodu polskiego i przykład, jak Polacy ratowali 
Żydów. Z drugiej strony podkreśla się, że jej zachowanie było 
wyjątkiem, ponieważ większośd Polaków nie poczuwało się do 
współodpowiedzialności za los Żydów.  

Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008., została 
pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Pamiątki po niej zostały przekazane do Muzeum Historii Żydów 
Polskich w Warszawie.   

Irena Sendler 1943 
zdj. domena publiczna 
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 Ś.  P.  
Dr Jadwiga Abłamowicz-Potapowicz 

Urodzona w 1931 r. w Polsce 
Zmarła 18 października 2018 r. w Canberze 

Jadwiga urodziła się w Polsce. Przeżyła okrucieostwa II 
wojny światowej. Po wojnie studiowała na Uniwersytecie 
Jagiellooskim oraz na Politechnice Śląskiej uzyskując tytuł 

magistra-inżyniera budownictwa lądowego. W Polsce 
pracowała jako inżynier oraz pracownik naukowy. Bardzo 

sobie ceniła zawód inżyniera i była z niego dumna. 

Po przyjeździe do Australii zamieszkała w Canberze, gdzie 
pracowała zawodowo, a równocześnie udzielała się 
społecznie. Działała w Radzie Organizacji Polskich,  

Klubie SPK i Quota International. Do ostatnich dni była 
woluntariuszką-przewodniczką w Questacon  

(The National Science and Technology Centre). Była 
również członkiem Klubu Seniora od samego początku 

jego istnienia. 

Jadwigę wszyscy znali jako Jagnę. Była osobą bardzo 
niezależną, odważną, szczodrą i wrażliwą, lubiąca dobry 

humor oraz spotkania z przyjaciółmi. Jej filozofię życiową 
wyrażała sentencja: ‘Jeżeli nie masz nic miłego do 

powiedzenia drugiej osobie to w ogóle się nie odzywaj’.  

Nie absorbowała nikogo swoimi problemami. Mimo 
ciężkiej choroby na pytanie jak się czuje zawsze miała tę 

samą odpowiedź: ‘Dobrze’. 

Odeszła pozostawiając w Australii swoich najbliższych − 
syna Pawła, synową i dwie ukochane wnuczki, którymi 

opiekowała się z wielkim oddaniem i radością. 

Cześd Jej Pamięci 
 

 Ś.  P.  
Aniela Wołk-Lewanowicz 

Urodzona w lipcu 1922 r. w Polsce. 
Zmarła w październiku 2018 r. w Canberze, Australia. 

W czasie IIWŚ wywieziona z Polski na roboty do Niemiec. 
W 1949 r. przybyła do Fremantle w Zachodniej Australii.  

Od 1982 r. mieszkała w Canberze. 
Była aktywna w środowisku polonijnym. 

Długoletnia członkini Klubu Seniora. 
Pozostawiła córkę Zdzisławę, zięcia Roberta, wnuki i 

prawnuki. 
Cześd Jej Pamięci. 

 

 Ś.  P.  
Jadwiga Piechocka 

Urodzona 23 października 1935 r. w Polsce. 
Zmarła 28 października 2018 r. w Quenbeyan, NSW. 
Do Australii przyjechała wraz mężem Kazimierzem  

(zm. 2001 r.) w 1961 r. 
Obydwoje byli aktywni w środowisku polonijnym 

Canberry i Queanbeyan. 
Członkini Klubu Seniora. 

Pozostawiła dzieci: Grażynę, Leszka, Jolantę i Lucynę 
oraz 11 wnuków i 15 prawnuków. 

Cześd Jej Pamięci. 
 

O tych, którzy odeszli 
Opr. A. Płazioska 

Irena Szewioska nie żyje 
29 czerwca 2018 r. zmarła Irena 

Szewioska, uznawana za najwybitniejszą 
lekkoatletkę w dziejach polskiego 
sportu. Miała 72 lata.  

Irena Kirszenstein-Szewioska 
specjalizowała się w biegach sprinterskich i skoku w dal. Była 
siedmiokrotną medalistką igrzysk olimpijskich, zdobywając trzy 
złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale, oraz 
dziesięciokrotną medalistką mistrzostw Europy. W latach  
1965-1979 zdobyła 24 medale mistrzostw Polski w biegach 
sprinterskich oraz w skoku w dal. Dwanaście razy biła rekordy 
świata, w tym jako jedyna zawodniczka osiągała rekordy na 
wszystkich trzech dystansach sprinterskich – 100, 200 i 400 
metrów. W 1974 r. amerykaoska agencja prasowa przyznała jej 
tytuł najlepszej sportsmenki globu. Nigdy wcześniej i nigdy 
później żaden Polak nie dostąpił takiego zaszczytu. W 1998 r., 
w plebiscycie ‘Polityki’, ‘Przeglądu Sportowego’ i ‘Tempa’ 
została uznana za postad numer 1 w polskim sporcie XX wieku. 

Irena Szewioska pożegnała się z karierą zawodniczą w 1980 
r. podczas olimpiady w Moskwie. Nigdy jednak nie rozstała się 
ze sportem. Zeszła z bieżni i rozpoczęła działalnośd w wielu 
organizacjach sportowych. Od 1980 do 2009 r. zasiadała w 
zarządzie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA), pełniąc w 
latach 1997–2009 funkcję prezesa. Była wiceprezesem 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a od 1998 r. członkiem 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). W 1984 r. 
została wybrana do Komitetu Kobiecego Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), a w 1995 
do Rady European Athletics Association (EAA). W latach 2005-
2009 i ponownie od roku 2011 zasiadała w Radzie IAAF.  

W 2007 r. nadano jej tytuł doktora honoris causa Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaosku. Otrzymała 
również Medal Kalos Kagathos (w 1994 r.) przyznawany 
wybitnym sportowcom, którzy odnieśli sukces również poza 
sportem. W 2012 roku została włączona do IAAF Hall of Fame. 
W 2016 r. otrzymała Order Orła Białego. 

Jan Mulak, wieloletni trener kadry paostwowej, twórca 
polskiego ‘Wunderteamu’ lekkoatletycznego lat 50. i 60., 
wielokrotnie podkreślał, że sam talent i fizyczne predyspozycje 
do podium nie doprowadzą − ‘Żadnego sukcesu nie byłoby, 
gdyby nie pracowitośd Ireny, niesamowita ambicja, żelazna 
wola, optymizm oraz konsekwencja w dążeniu do celu’. 

Irenę Szewioską pożegnały setki osób uczestniczące w 
uroczystości pogrzebowej. Wzięli w niej udział Prezydent 
Andrzej Duda z małżonką oraz premier Mateusz Morawiecki, 
sportowcy, dawni i obecni olimpijczycy, działacze polskich i 
międzynarodowych organizacji sportowych. Spoczęła w Alei 
Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.   

‘Odejście Ireny Szewioskiej to wielka strata dla całej rodziny 
olimpijskiej’ − powiedział przewodniczący MKOl Thomas Bach. 
‘Każdy, kto był świadkiem jej występów sportowych widział, w 
jakim stylu osiąga sukcesy…. Wszyscy, którzy mieli kontakt z 
Ireną, jako przyjaciółką, zetknęli się z jej wielkim ciepłem i 
serdecznością. …była wzorem dla wszystkich i we wszystkim, a 
jednocześnie była niesamowicie skromna. Właśnie dlatego 
była inspiracją dla lekkoatletów i kobiet na całym świecie’.   
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Polski obiad w australijskiej 
winnicy 
Opr. Aleksandra Płazioska 

Na pewno wielu naszych czytelników śledzi 
coroczny program telewizyjny ‘My Kitchen Rules’, 
w którym pary amatorów gotowania zmagają się 
ze stawianymi przed nimi wyzwaniami 
kulinarnymi. W 2011 r. dwie sympatyczne siostry 
Sammy i Bella (Samantha i Izabela Jakubiak) nie 
tylko świetnie gotowały i dawały sobie radę w 
stresowych sytuacjach, ale też wykazały się dużą 
kreatywnością docenioną przez jurorów na tyle, że 
pokonały wszystkich swoich rywali i zdobyły pierwsze miejsce.   

Sammy i Bella urodziły się w Australii, ale mają polskie 
korzenie. Zamiłowanie do gotowania wyniosły z domu 
rodzinnego, w którym zawsze przywiązywano dużą wagę do 
jedzenia. Uczyły się gotowad od swojej babci, która pracowała 
w Polsce, jako szef kuchni. Nigdy jednak nie przypuszczały, że 
ich kulinarne hobby może stad się sposobem na życie. Decyzja 
wzięcia udziału w programie zmieniła wszystko. Sammy i Bella 
odkryły, że gotowanie to ich pasja, a wygrana w programie 
dodała pewności siebie i potwierdziła, że warto zaryzykowad. 
Od tego momentu wiedziały już, że chcą zajmowad się 
gotowaniem profesjonalnie. 

Babcia przekazała im nie tylko umiejętności gotowania i 
polskie przepisy, ale też nauczyła tego, co ważne w życiu a co 
Sammy and Bella określają, jako swoje 4F kredo – ‘Family, 
Food, Friends and Fun’ (rodzina, jedzenie, przyjaciele, dobra 
zabawa). I rzeczywiście trudno zaprzeczyd, że dobre jedzenie, 
przygotowane dla rodziny i przyjaciół oraz wspólny z nimi 
posiłek to coś bardzo ważnego dla wszystkich, niezależnie od 
tego skąd pochodzimy i jakie mamy korzenie. Dlatego, chociaż 
polskie tradycje kulinarne są dla nich bardzo ważne, Sammy i 
Bella sięgają także do różnorodnych tradycji i dziedzictwa 
kulinarnego wielu krajów.    

Z pierwszą nagrodą w kieszeni odwiedziły Polskę, gdzie 
mieszka ich inspiratorka, babcia Ula, a potem ruszyły w podróż 
po Włoszech. W tym samym czasie rozpoczęły prowadzenie 
internetowego bloga (www.sammyandbella.com), na którym 
opowiadały o swoich podróżach, przygodach z gotowaniem, 
podawały przepisy (do dzisiaj zebrało się ich już kilkaset) i 
porady kulinarne.   

Po powrocie do domu ich kariera kulinarna nabrała 
rozmachu. Sammy i Bella otworzyły w Sydney cieszące się 
dużym powodzeniem biznesy kateringowe − Sammy’s Burger 
Bar i Bella’s Feast. Obydwie siostry często można zobaczyd w 
telewizji – prowadzą segment kulinarny w programie ‘The 
Morning Show’ a także często gotują w programie ‘Sunrise’, 
występują jako specjalistki domowego gotowania (Home 
Cooking Experts) w programach kanału Lifestyle Food, 
prezentują program Food For Life (kanal 74) a od dwóch 
sezonów prowadzą swój własny program ‘Kitchen Rescue’. 
Wystąpiły także gościnnie w telewizji polskiej w programie 
‘MasterChef’, gdzie w jednym z eliminacyjnych odcinków 
prowadziły ‘masterclass’ (zajęcia z mistrzem) dla czterech 
finalistów programu ucząc ich tajników australijskiego bbq 
oraz były sędziami razem ze znanymi szefami kuchni Magdą 
Gessler, Anną Starmach i Michele Moran. Nie bardzo 
wiadomo, jak znajdują na to wszystko czas, ale jeszcze na 
dodatek jeżdżą po kraju uczestnicząc w pokazach gotowania, 

występują na popularnych w Australii 
festiwalach jedzenia jak ‘Noosa Food 
and Wine’ czy ‘Taste of Sydney’, 
często publikują swoje przepisy w 
znanych magazynach (New Idea, Who, 
Daily Telegraph) a ostatnio zaczęły 
nagrywad swoje przepisy dla kanału 
YouTube. 

Kilka miesięcy temu Bella porzuciła 
wielkomiejskie Sydney i przeniosła się 
do…. Canberry, skąd pochodzi jej mąż 
James. W niewielkiej winnicy, 
położonej niedaleko Gundaroo, a więc 
ok. 30 km od Canberry, Bella 
otworzyła swoją pierwszą restaurację 
– ‘Bella’s at Tallagandra Hill’. Restauracja działa od niedawna, 
ale już cieszy się świetną opinią. Bella komponuje menu 
restauracji opierając się na zmodyfikowanych przez siebie 
przepisach pochodzących z różnych kuchni świata wraz z 
dobranymi do nich miejscowymi winami. Nie zapomina 
oczywiście o polskich daniach. Pierwszą okazją do 
zaprezentowania polskiej kuchni było Święto 11 Listopada. Dla 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, Bella zorganizowała dwa specjalne polskie 
obiady, w sobotę i niedzielę 10 i 11 listopada. Miejsca na 
obydwie imprezy zostały wykupione w błyskawicznym tempie. 
Goście zasiedli do pięciodaniowego obiadu, na który złożyły się 
specjały babci Uli, między innymi ruskie pierogi, ryba 
panierowana z sosem chrzanowym, klopsy z indyka w sosie 
borowikowym, mizeria czy sałatka z kapusty z jabłkiem.  
Wieśd niesie, że wszyscy bawili się świetnie przy suto 
zastawionych stołach, polskiej muzyce i opowieściach  
Belli o Polsce i polskiej kuchni.   

 

 

Zarząd Rady Organizacji Polskich  

w ACT 

Wraz z wszystkimi organizacjami 

członkowskimi 

Życzą Czytelnikom Kroniki Polonii 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych wśród bliskich 

Oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym  

Nowym Roku 2019. 

Sammy i Bella 
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Od Redakcji 

Czy chciałbyś: 
• zostać członkiem naszej redakcji 
• zdobyć doświadczenie w ‘desktop publishing’ 
• uczestniczyć w procesie produkcji 

Kroniki Polonii dwa razy w roku 
• mieć możliwość zaprojektowania nowej 

szaty graficznej publikacji 
 
Zapraszamy – dołącz do nas 
Skontaktuj się z nami  
kronikapolonii@hotmail.com 

Najstarsze polskie biuro podróży  
Magna Carta Travel w Sydney  

oferuje najlepsze połączenie  
bezpośrednio z Canberry do Warszawy  

i innych miast Europy,  
liniami Qatar Airways (z jedną przesiadką w Doha).  

Połączenie takie nie wymaga zmiany lotniska i odprawy celnej w Sydney 
jak również daje zwiększony limit bagażu do 30kg.  

Oferujemy również najszybsze połączenie do Warszawy i innych miast w Polsce, 
polskimi liniami LOT − z Sydney, Melbourne, Perth i Adelaide przez Singapur,  
w połączeniu z liniami Singapore lub Qantas. 

Oprócz przelotów służymy pomocą w rezerwacji zorganizowanych wycieczek w Polsce i na 
świecie, hoteli, rejsów, wynajmu samochodów czy ubezpieczenia na podróż. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy i doświadczenia. 

mailto:kronikapolonii@hotmail.com

