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Drodzy Czytelnicy,
W ostatnich miesiącach w naszej Redakcji zaszły duże
zmiany. Monika McKinlay zakończyła wieloletnią współpracę
z KP. Począwszy od grudnia 2012 r. przygotowywała Kronikę
do druku – wszystkie nasze kolorowe numery to graficzne
dzieło Moniki. To jej zasługą był nienaganny wygląd każdej,
dopracowanej w najdrobniejszym szczególe strony.
Dziękujemy jej serdecznie za wiele godzin spędzonych nad
Kroniką, cierpliwość i wspaniałą współpracę. Będzie nam jej
bardzo brakowało.
Mimo ogłoszenia w ostatnim numerze KP, długo nie udało
się nam znaleźć zastępstwa Moniki. Ostatecznie Monikę
zastąpił pełen entuzjazmu i chęci działania młody człowiek –
Mariusz Węcławiak, który dopiero przed kilkoma miesiącami
przyjechał z Polski do Australii. Mariusz zaproponował kilka
zmian, które będziemy stopniowo wprowadzać. Najważniejszą
będzie zmiana elektronicznej wersji Kroniki – nie będziemy
już wysyłać do czytelników dokumentu w formacie PDF.
Każdy numer będzie można przeczytać na stronie
internetowej www.kronikapolonii.org.au – w formacie
łatwiejszym w czytaniu i dającym Redakcji możliwość
zamieszczania dłuższych tekstów czy większej liczby zdjęć.
Zmienił
się
również
adres
email
redakcji:
redakcja@kronikapolonii.org.au
Mamy nadzieję, że artykuły zamieszczone w bieżącym
numerze będą dla Państwa interesujące. Zapraszamy do
czytania. 

Council of Polish Organisations in the
ACT and editors of the Polish Chronicle
would like to thank the ACT
Government, Office of Multicultural
Affairs for awarding the Polish
Chronicle $1,000 from the Multicultural Grant Program,
which contributed to the printing costs of the June issue.
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51. ZJAZD RADY NACZELNEJ
POLONII AUSTRALIJSKIEJ
Ita Szymańska, rzecznik RNPA
Komunikat Prezydium RNPA
51. Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA)
odbył się w dniach 18-19 maja 2019 r. w Brisbane. Miejscem
obrad był Dom Polski „Polonii” Stowarzyszenia Polaków w
Queensland.
W
obradach
udział
wzięli
delegaci
reprezentujący 21 organizacji członkowskich RNPA
dysponujący 91 mandatami z następującym rozdziałem:
organizacje z Nowej Południowej Walii - 41, Queensland – 10,
Wiktorii – 9, Australii Pd. – 5, Tasmanii – 3, ACT – 4, Australii
Zach. - 4. Organizacjom o zasięgu krajowym przyznano łącznie
12 mandatów. Zgodnie ze statutem trzy mandaty otrzymali
członkowie prezydium.
Zjazd otworzyła Prezes Rady M. Kwiatkowska w
obecności zaproszonych gości: Ambasadora RP M.
Kołodziejskiego, Konsul Honorowej RP w Qld dr T. Lauf oraz
ks. G. Gawła, proboszcza parafii w Bowen Hills, Brisbane.
Ambasador M. Kołodziejski zwrócił się do delegatów
nawiązując m.in. do udanej i kreatywnej działalności Polonii na
Antypodach. Zaapelował o wyczulenie Polonii na sprawy
wizerunku Polski w mediach i na forach publicznych oraz
współpracę z Ambasadą RP w tej dziedzinie. Wspomniał o
wsparciu Ambasady dla wartościowych programów i inicjatyw
polonijnych w postaci środków na realizację tych prac.
Przypomniał, że termin składania propozycji i budżetów na
projekty i inicjatywy polonijne planowane w przyszłym roku
upływa z dniem 31.10.2019 r. W imieniu Konsul Generalnej
RP w Sydney zaprosił do zgłaszania imprez polonijnych do
kalendarium wydarzeń publikowanego przez Konsulat.
Tego samego dnia, w siedzibie Koła SPK Nr 8 w Capalaba
(Brisbane) Ambasador wręczył Medale Pro Patria
pp. Krystynie Tkaczyk i Zdzisławowi Kochowi przyznane za
zasługi w kultywowaniu pamięci walki o niepodległość RP.
Dwudniowe obrady Zjazdu poprowadził dr Zdzisław
Derwiński (Vic). W pierwszym dniu delegaci zapoznali się i
przyjęli regulaminowe sprawozdania prezesa, skarbnika i
komisji rewizyjnej RNPA, udzielili absolutorium ustępującemu
prezydium, oraz wybrali, w tajnym głosowaniu, nowego
prezesa i wiceprezesa RNPA na kadencję 2019-21. Prezesem
ponownie
została
Małgorzata
Kwiatkowska
(kontrkandydatem był Adam Gajkowski (NSW)), a
wiceprezesem Marian Radny (kontrkandydatem był Andrzej
Kozek (NSW)).
Prezes M. Kwiatkowska przedstawiła Prezydium nowej
kadencji w składzie: skarbnik – I. Rafalski (Qld), sekretarz – H.
Andrusiewicz (Qld); rzecznik – I. Szymańska (Qld); członkowie
– H. Kurylewski (Qld), L. Wikarjusz OAM (Qld); J. Merwart
(Vic), A. Niedźwiadek
(WA), M. Bartczak
(NSW)
oraz
T.
Dudziński
(SA)
Członkiem
Prezydium jest też
przewodnicząca
Komisji Oświatowej
Polonii Australijskiej
E. Cesarska.
Ponadto delegaci
podjęli następujące
decyzje:

Członkowie Prezydium, od lewej: H. Andrusiewicz, I. Rafalski, I. Szymańska,
M. Radny, M. Kwiatkowska, H. Kurylewski, A. Niedźwiadek, L. Wikarjusz

1. Przyjęto nową organizację w szeregi członków Rady
Naczelnej – Polonia WA Inc. z Perth, Australia Zachodnia
(4 mandaty) oraz skreślono z listy członków Zjednoczenie
Polek w Australii, organizację niepłacącą składki
członkowskiej od 4 lat.
2. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Z. Jarentowski, J.
Kłoda, M. Pawlik OAM, J. Tkaczyk i H. Żebrowska.
3. Wybrano Komisję Arbitrażową w składzie: B. Filip, Z. Koch,
M. Rataj, E. Szczepański, E. Włodarski, dr W. Wnuk i M.
Wykrota.
Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się uroczystą kolacją,
podczas której Ambasador Kołodziejski wręczył dr T. Lauf
oficjalną nominację na stanowisko Konsula Honorowego RP w
Queensland. Prezes i wiceprezes RNPA wręczyli Medale Rady
Naczelnej dwóm zasłużonym działaczom polonijnym – dr Z.
Derwińskiemu (Vic) i K. Dutkowskiemu (Qld). Trzeci medal
RNPA Kapituła przyznała księdzu W. Słowikowi SJ OAM w
Melbourne – zostanie on wręczony w terminie późniejszym.
Spotkanie zakończył pokaz filmowej relacji z festiwalu
PolArt 2018 w Brisbane oraz koncert muzyki F. Chopina, w
wykonaniu znanego pianisty K. Małka.
Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia Zjazdu była
dyskusja nad reformą sposobu działania Funduszy
Polonijnych nadzorowanych przez RNPA: Funduszu
Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen J. Kleberga oraz
Funduszu im. Ewy Malewicz. Po kilkugodzinnej dyskusji, w
której udział wziął również przedstawiciel Equity Trustees,
specjalistycznej
firmy
zajmującej
się
inwestycjami
wieczystych funduszy charytatywnych w Australii, delegaci
podjęli jednomyślnie decyzję o przekształceniu wyżej
wymienionych funduszy w charytatywne fundusze wieczyste,
zdeponowane i zarządzane przez tę firmę. Szczegółowy
komunikat o tej ważnej decyzji zostanie opublikowany
osobno.
Kolejny, 52. Zjazd RNPA odbędzie się w Canberze w
dniach 20-21 czerwca 2020 roku.
Dalsze informacje: witryna Rady Naczelnej Polonii
Australijskiej: www.polishcouncil.org.au. 
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Delegaci 51. Zjazdu RNPA | zdjęcia K. Małek

RADA ORGANIZACJI
POLSKICH W ACT
Andrzej Alwast, prezes

Rok uroczystości związanych z 100. rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę mamy za sobą. Praca Rady
Organizacji Polskich w Canberze w ostatnim półroczu wróciła
do normy. Mieliśmy kilka zebrań członków Rady, włącznie ze
Specjalnym Walnym Zebraniem, na którym omawialiśmy
sprawy związane z naszym udziałem w wyborczym Zjeździe
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Na zebraniu
postanowiono wykupić cztery mandaty, a także wybrano
reprezentanta naszej Rady na Zjazd – wiceprezesa Wandę
Horky. 51. zjazd RNPA odbył się w dniach 18-19 maja 2019 r.
w Brisbane.
Nasze zebrania odbywają się w przyjaznej i półoficjalnej
atmosferze. Są okazją do podzielenia się informacjami
o planowanych zajęciach i ustalenia współpracy i wzajemnej
pomocy między naszymi organizacjami. W tym miejscu chcę
podkreślić bliską współpracę Rady z Ambasadą RP
w Canberze, jak i aktywny udział w wielu zebraniach Rady
Ambasadora Michała Kołodziejskiego oraz naszego polskiego
duszpasterza w Canberze ks. Przemysława Karasiuka. Chcę
też podkreślić, że niezmiernie ważna jest dla nas bliska
współpraca z prezesem oraz Zarządem Klubu Orzeł Biały,
w którym odbywają się prawie wszystkie zebrania organizacji
polonijnych.
Mile widziani na naszych zebraniach bywają zapraszani
goście. Ostatnio byli to Inga Koralewska, która zamieszkała
niedawno w Canberze, interesująca się powojenną
i posolidarnościową emigracją Polaków oraz Andrzej
Kobyliński, nowy prezes grupy „Bursztynki”, który został dokooptowany do grona Rady, jako drugi sekretarz oraz zgodził
się zostać administratorem strony internetowej Rady.
Komitet do spraw grantów przyznał z puli Funduszy SPK
Canberra i prof. J. Wilczyńskiego granty w wysokości $500 na
potrzeby administracyjne następującym organizacjom:
Bursztynki, Krasnoludki, Wielkopolska, Towarzystwo Sztuk
Pięknych, Towarzystwo Przyjaciół Chopina. Dodatkowo grupa
Wielkopolska otrzymała $2000 na zakup strojów, Krasnoludki
$1000 na pomoc w pokryciu kosztów programu wakacyjnego
dla dzieci, a Towarzystwo Przyjaciół Chopina $2000 na
ulepszenie ram prawnych i finansowych niezbędnych do
sprawnej organizacji następnego konkursu chopinowskiego
w Canberze.
11 maja br. przypadła 35. rocznica powstania Rady
Organizacji Polskich w ACT. Na przestrzeni tych lat Rada
przechodziła kilkakrotnie trudne okresy, mimo tego
przetrwała, głównie dzięki dobrej woli i chęci porozumienia
osób reprezentujących poszczególne organizacje. Dzisiaj
dobrze funkcjonuje stwarzając platformę zgodnej współpracy
dla całej Polonii w Canberze.
W pozostałej części obecnej kadencji Rady czekają nas
przygotowania do Walnego Zebrania Wyborczego. Mamy
nadzieję, że nasze szeregi powiększą się a funkcje w Zarządzie
Rady zaczną przechodzić w ręce młodszego pokolenia
działaczy społecznych. Planujemy też bardziej aktywnie starać
się o poparcie lokalnego rządu ACT oraz polityków, tak
lokalnych jak i federalnych dla Polonii Canberry, a przede
wszystkim dla Klubu Orzeł Biały, Rady, grup folklorystycznych
i Polskiej Szkoły. 

Zawiadomienie Rektora Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Stanisława Michałowskiego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
rozpoczął drugą edycję specjalnego projektu „Talenty na
UMCS”. Program dotyczy przyjęć cudzoziemców na I rok
studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim, w roku
akademickim 2019/2020 na UMCS. Młodzi ludzie w ramach
projektu mają możliwość podjęcia oraz odbycia kształcenia
bez odpłatności i świadczeń stypendialnych o charakterze
socjalnym. Uniwersytet oferuje 46 bezpłatnych miejsc na
poszczególnych specjalnościach oraz kierunkach studiów.
Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania
konkursowego przeprowadzonego przez wyznaczona komisję
rekrutacyjną.
Celem programu jest umożliwienie utalentowanej
młodzieży z zagranicy podjęcia studiów na UMCS w Lublinie
bez odpłatności, w trybie konkursu. W postępowaniu
konkursowym mogą brać udział cudzoziemcy, którym nie
przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na uczelniach
polskich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.kandydat.umcs.pl (także w wersjach językowych
angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej). 

PODZIĘKOWANIE
Rada Organizacji Polskich
oraz polskie organizacje w ACT
składają najserdeczniejsze podziękowanie
Zarządowi
byłego Polsko-Australijskiego Klubu
w Queanbeyan, NSW
za niezwykle hojne donacje
na rzecz następujących organizacji:
Klub Orzeł Biały
$50.000
Grupa „Wielkopolska”
$10.000
Polska Szkoła Canberra
$10.000
Kronika Polonii
$5.000
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KLUB ORZEŁ BIAŁY
Andrzej Bajkowski, prezes
Tłum. A. Płazińska
Walne Zebranie Klubu Orzeł Biały za rok finansowy 201718 odbyło się 16 grudnia 2018 r.
Został wybrany nowy Zarząd Klubu:
Andrzej Bajkowski
prezes
Barbara Alwast
wiceprezes
Edward Sulikowski
skarbnik
Wanda Horky
sekretarz
Julia Różycka
public officer
Członkowie Zarządu: Wanda Kiljańska-Całka, Jadwiga
Chwiałkowska, Wojciech Kopras i Andrzej Milańczuk.
Podczas zebrania prezes A. Bajkowski poinformował, że
dochody Klubu pozostają na dobrym poziomie i od momentu
otwarcia Klubu po remoncie w 2015 r. stopniowo wzrastają
z roku na rok. Dzięki temu Klub jest w stanie pokryć ciągle
wzrastające koszty utrzymania (podatki, opłaty licencji
i ubezpieczenia, rachunki za prąd, itd.) oraz napraw
starzejącego się budynku, a także spłaty pożyczki Radzie
Organizacji Polskich w ACT, udzielonej Klubowi w trudnym
okresie po pożarze w r. 2015.
Skarbnik Edward Sulikowski zwrócił uwagę na zwiększone
wydatki w roku finansowym 2017-18 o około 16.000 dolarów,
związane z naprawami budynku oraz zwiększonymi
wypłatami dla stałych pracowników. Zatrudniamy teraz
większą liczbę pracowników opłacanych (w przeciwieństwie
do wolontariuszy), co jest konieczne w związku z ciągle
zwiększającą się liczbą gości odwiedzających Klub.
Obroty Klubu za pierwszy kwartał 2019 r. były na dobrym
poziomie. Restauracja i bar otwarte są już od wtorku.
Specjalna oferta w środowe wieczory – Pierogi & Pint –
niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Dla wielu naszych
gości kolacja składająca się z pierogów i polskiego piwa jest ich
pierwszym doświadczeniem z polską kuchnią i naszym
Klubem, dlatego pracownicy restauracji i baru starają się
utrzymać wysoki standard obsługi. Lunch w soboty, w które
można też kupić polskie wędliny cieszy się dużą frekwencją.
Rosnącą popularność restauracji Polo odzwierciedla fakt,
że odwiedzają ją goście ze wszystkich grup wiekowych. Dużym
sukcesem Zarządu Klubu jest atrakcyjna oferta baru
promująca alkohole prawie niedostępne w innych lokalach
Canberry – obok polskiego, czeskiego i litewskiego piwa także
cieszące się dużą popularnością wódki z Polski i innych krajów

Markizy dachowe do renowacji

Fragment dachu po naprawie
Zdjęcia z archiwum KOB

bałtyckich. Oferta ta wypełnia niszę na rynku Canberry do tej
pory zaniedbaną, a jednocześnie maksymalizuje zyski Klubu.
Dużą rolę odgrywa tutaj pomoc Joe Czerwińskiego i Matta
Doogan’a, których doświadczenie okazało się bezcenne.
Wpływy ze sprzedaży baru, głównie we wtorki, środy
i czwartki są podstawą naszego dochodu. Dzięki nim jesteśmy
w stanie pokryć rosnące koszty utrzymania budynku, a także
podejmować niezbędne naprawy. W ostatnich miesiącach
obok napraw dachu i instalacji izolacji ulepszyliśmy także
zewnętrzne oświetlenie. W najbliższym czasie planujemy
budowę ogrodzenia terenu budynku. Wszystkie te działania
są niezbędne dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa
i wypełniają wymagania coraz droższego ubezpieczenia.
Zarząd serdecznie dziękuje Polsko-Australijskiemu
Klubowi z Queanbeyan za donację w wysokości 50 tysięcy
dolarów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na odnowienie
markiz dachowych (tzw. podsufitki), których bardzo zły stan
jest skutkiem wielu lat przeciekającego dachu. Wymiana dużej
części dachu w zeszłym roku oznacza, że teraz możemy
rozpocząć te prace.
Zarząd pragnie podziękować Basi Alwast, Edwardowi
Sulikowskiemu i Wandzie Kiljańskiej-Całka za ich
bezinteresowną pracę dla Klubu − utrzymanie list
członkowskich, księgowość i wypłaty dla pracowników,
a
szczególnie
wynegocjowanie
niższych
opłat
ubezpieczeniowych. Tego typu działania mają zwykle miejsce
za kulisami, są jednak niezbędne dla funkcjonowania Klubu.

Od lewej stoją: Gytis Danta, członek CLCA; Bob Pember, członek
CLCA; Tony Cibiras, skarbnik CLCA; Adam Veikkanen, właściciel bistro
Polo; Andrzej Bajkowski, prezes KOB; Wanda Kiljańska-Całka, członek
zarządu KOB; siedzą: Barbara Alwast, wiceprezes KOB; Zydre Pember,
president CLCA; Barbara Silinis, koordynator CLCA | zdj. A. Alwast

7 kwietnia br., w ramach naszych regularnych koncertów
muzycznych mieliśmy okazję gościć polskiego artystę
z Chicago, który obecnie mieszka w Polsce, Andrzeja
Cierniewskiego. 27 maja br. odbył się w Klubie pokaz filmu
obrazującego doświadczenia osób wysiedlonych po II wojnie
światowej, zorganizowany wraz z Canberra Lithuanian
Community Association (CLCA). 9 czerwca br. odbył się
Zimowy Festiwal „PoloFest”, którego sukces przeszedł nasze
oczekiwania. Mamy w planach coroczną organizację tego
polskiego festynu.
Jak zwykle serdecznie zapraszamy wszystkich do
odwiedzenia Klubu, spróbowania polskich dań w restauracji
Polo, a może nawet przyłączenia się do grupy entuzjastów
tutaj pracujących – każda pomoc jest zawsze mile widziana. 
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POLSKI KLUB SENIORA
Halina Stawska, prezes
Witam
ponownie
wszystkich
czytelników
Kroniki
Polonii
i przekazuję najnowsze informacje ze spotkań Klubu Seniora
w pierwszej połowie roku 2019.
Piękna słoneczna pogoda, z której Canberra jest znana,
okazała się niezawodna i przychylna podczas naszego
spotkania w marcu br. Udaliśmy się prywatnymi samochodami
do Ogrodu Botanicznego, który w przyszłym roku będzie
obchodzić 50. rocznicę otwarcia. Ogród Botaniczny
w Canberze posiada największą na świecie kolekcję
australijskiej flory (około 6,000 gatunków) na pięknie
zagospodarowanym 40. hektarowym terenie. Poza
udostępnianiem piękna australijskiej przyrody, Ogród pełni
również funkcję edukacyjną jak i zabezpieczająca ginące
gatunki roślin. Znajduje się tam też księgarnia z bogatym
zbiorem książek o australijskiej florze i faunie.

Lunch w Ogrodzie Botanicznym

Po smacznym lunchu w lokalnej kawiarni „Pollen”,
udaliśmy się elektrycznymi mikrobusami na wycieczkę po
Ogrodzie. Towarzyszyli nam przewodnicy/woluntariusze,
którzy podczas około godzinnego objazdu całego terenu
przekazali nam wiele ciekawych informacji o Ogrodzie
i roślinności tam zgromadzonej. Zobaczyliśmy zgrupowania
roślin charakterystyczne dla różnych regionów Australii.
Nasza wyprawa bardzo się udała i umożliwiła Seniorom,
zwiedzenie tego pięknego zakątka Canberry w bardzo
wygodny i atrakcyjny sposób.
Następne spotkanie marcowe, poświęcone było
wspomnieniom o „Żołnierzach Wyklętych”, bowiem
pierwszego marca przypada w Polsce Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Byli oni żołnierzami polskiego
powojennego
podziemia
niepodległościowego
i antykomunistycznego, stawiającymi opór sowietyzacji Polski
i podporzadkowaniu jej ZSRR. Zostaliśmy zainspirowani tym
tematem również przez corocznie, już od 3 lat, organizowany
w Penrose Park koło Berimy u Ojców Paulinów bieg ku czci
„Żołnierzy Niezłomnych”, w którym uczestniczy Polonia
z Canberry i Sydney. Bieg poprzedzony jest mszą św.,
a zakończony żołnierskim posiłkiem i rozdaniem nagród
zwycięzcom biegu. W tym roku dodatkowo odbyła się
prelekcja dr Piotra Szubarczyka z Instytutu Pamięci
Narodowej o 100. leciu odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Na spotkaniu KS wspominaliśmy tylko niektóre z postaci
„Żołnierzy Niezłomnych” Rotmistrza Witolda Pileckiego,
Zygmunta Szendlarza, Józefa Franczaka, Augusta Emila
Fieldorfa, Józefa Kurasia oraz najmłodszej z nich 17. letniej
Danuty Siedlikównej, pseudonim Inka. Pozwolę sobie
wspomnieć wyrok wydany na Inkę, który zapadł 3. sierpnia

Seniorzy z ks. Maksymilianem | zdjęcia KS

1946 r. „Za udział w związku zbrojnym mającym na celu
obalenie silą władzy ludowej oraz mordowanie milicjantów
i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. 17.
latkę skazano na karę śmierci, utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek
mienia na rzecz Skarbu Państwa. Inka miała zostać
zapomniana na
zawsze. Dopiero
w 1991 r. Sąd
Wojewódzki w
Gdańsku uznał,
iż działalność jej i
jej towarzyszy
zmierzała
do
odzyskania
niepodległego
bytu
państwa
polskiego. Przez
Urodzinowe solenizantki:
68 lat miejsce jej
H. Stawska, B. Alwast i J. Kochel
pochowku było
nieznane. Dopiero 5 lat temu, w 2014 r., zespół Instytutu
Pamięci Narodowej odnalazł i ekshumował szczątki Inki.
Teraz jej imię noszą szkoły, place i ulice.
Spotkanie w kwietniu upłynęło na świętowaniu
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Po mszy św. w intencji Seniorów, odprawionej przez
ks. Maksymiliana Szurę, poświęcenia pokarmów dokonał
ks. Przemysław Karasiuk. Ks. Maksymilian wygłosił ciekawą
pogadankę na temat polskich zwyczajów i tradycji
wielkanocnych, które przetrwały po dzień dzisiejszy. Po tej
uczcie duchowej zasiedliśmy do świątecznego posiłku,
najpierw dzieląc się jajkiem i składając sobie wzajemnie
życzenia Wesołego Alleluja. Stoły były świątecznie
przystrojone bukszpanem i kolorowymi czekoladowymi
jajkami. Podany był żurek z białą kiełbasą, polskie wędliny
z chrzanem, jajkiem i sałatkami, a na deser tradycyjne
wielkanocne babki i serniki. Pani Basia Alwast przygotowała
dla Seniorów niespodziankę − świąteczne prace ręczne.
Seniorzy
tworzyli
kolorową
kartkę
świąteczną
z przygotowanych dla nich wycinanek. Oczywiście wybraliśmy
najciekawsze karteczki, a zwycięzcy dostali jako nagrodę
świąteczne cukrowe baranki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dołączenia
do nas!!! Więcej informacji znajdą państwo na naszej stronie
internetowej: www.klubseniora.org.au 
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THE FRIENDS OF
CHOPIN AUSTRALIA
Wanda Horky, wiceprezes
The Polish community in Canberra – individuals and
organisations – have been wonderful supporters of the
Friends of Chopin Australia since we formed in November
2010 and we take this opportunity to thank you for your
loyalty and generosity. You have attended our concerts,
lectures, akademias, film screening, special events, especially
the Australian International Chopin Piano Competition and
also given financial support, provided advertising and
promotion, by volunteering, being host families, through
membership and being on the committee.
Equally important, the Polish community in Canberra
supports our commitment to promote Poland, Polish culture,
traditions and language through Poland’s great son Fryderyk
Chopin. We do this in your name. There are many benefits to
the Canberra Polish community from this – the most
significant being the positive influence the community can
make on the future cultural life of Australia. These
contributions cannot be ignored. They make an enormous
impact on all Australians be they private citizens, our three
tiers of government, and the many cultural institutions.
The Friends is a member of the Council of Polish
Organisations in the ACT since 2013 and through it, a member
of the wider Polish Australian communities through the Polish
Community Council of Australia. We have Polish-Australian
and Australian members in most states and territories. Our
national reach is wide. We are a member of the International
Federation of Chopin Societies since 2015, which connects us
to around 40 Chopin societies around the world. We are
currently the only member representing the continent of
Australia. Our international reach is therefore even wider.
Since 2014/15 we have been a member of the Alink-Argerich
Foundation, a worldwide information and service centre for
musicians and competitions where we advertise our unique
Australian International Chopin Piano Competition. Our
international reach here is to the professional musicians and
music industry.
From the beginning we have had every Polish Ambassador
to Australia as our Patron who has supported all our
endeavours particularly AICPC. Ben James received a
scholarship from the Polish Ministry of Foreign Affairs to
strengthen international cultural relations between Poland
and Australia through the competition. His visit established
cooperation with such agencies as the National Institute of
Fryderyk Chopin, the Adam Mickiewicz Institute, Wspolnota
Poland, Radio Polska and others.
The Friends are on the Register of Cultural Organisations
maintained by the federal Dept. of the Arts, which allows us to
maintain the Friends of Chopin Australia Public Fund whose
purpose is to promote the Friends’ mission of Chopin in
Australia’s musical life. Donations are considered gifts and are
tax deductible and this has been an important source in
financing our activities.
What have we done over these nine years? By looking back to
the past, we hope to share a glimpse of our future.

The Past 2011-2018
2011 – 1st Competition with winner’s recitals in Melbourne,
Sydney; Unique Chopin, two cycles of Etudes (concert);
2012 – Incorporation, governance infrastructure, website,

ROCO;
2013 – Masters of the Piano (concert); Polish Music Days
(series of 4 concerts organised with Poland); Chopin’s final
days, death & burial (memorial lecture);
2014 – 2nd Competition with winners’ recital in Sydney; Poet
of the Piano (concert); Dinner with Monsieur Chopin; Film
screening;
2015 – In Poland: attendance of Chopin Competition
Organiser’s Conference and 17th International F. Chopin
Piano Competition; Chopin recital (concert);
2016 – Early music in Poland (lecture); Chopin’s heart
(lecture); Chopin & Friends (concert); From Harpsichord to
Piano (concert); Finding the Chopin style Part I (concerts);
Back to the Future (concert); in Poland: 2 nd Chopin
Competition Organiser’s Conference, and further discussions
in support of the 3rd Competition.
2017 – Chopin’s birthday concert; in Poland: final
arrangements for cooperation with the 3rd Competition and
new partners, including the Ludwig van Beethoven
Association; the 3rd Competition in September with winner’s
recitals in Sydney, Canberra, Brisbane; Lukasz Krupinski in
recital (concerts); Finding the Chopin style Part II (concerts);
Dinner with Monsieur Chopin;
2018 – Chopin’s birthday concert; first recitals in Poland by a
winner of AICPC (3rd edition, Edwin Kim); recital in Brisbane
by Australian pianist and 3rd edition laureate A. Yau; Chopin
among the ANZACS (memorial concert); two music
commissions for the 100th anniversary of Poland regaining
independence.

The Present 2019
Our Chopin’s Birthday concert presented by Penelope
Thwaites AM and focussing on the folk music inspiration of
Chopin, alongside the music of Bach, Bartok, and Australia’s
Percy Grainger. The review for this concert reads, “a
performance that spoke to and involved the audience in a musical,
emotional and intellectual capacity of great magnitude”. Coming
up, we have the 4th edition of our Australian International
Chopin Piano Competition, and we will be presenting the third
of our “Dinner with Monsieur Chopin” events. Our first
covered Chopin’s
dining tastes from
his years in Paris,
the second featured
Polish cuisine that
he would have
grown up with, the
third takes a very
surprising
and
fascinating turn to
Australia. We will
Ambassador M. Kołodziejski and P. Thwaites
be presenting more
photo: P. Hislop
very
interesting
programs, and some
incredible international pianists.
Again, we warmly thank you again for your past and
present support and hope it will continue into the future. If
you would like to make a difference, then consider making a
tax deductible donation, offered by the Friends of Chopin
Australia Public Fund. Please contact: Ben James, President 0466
620 825, Wanda Horky, Vice-President 0438 195 183, or
Dorota Janiszewska, Secretary 0488 231 856 for more
information.
We look forward to seeing you at our next event, to again
be inspired by the magic music of Chopin! 
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POLSKIE CENTRUM
KATOLICKIE IM. ŚW. JANA
PAWŁA II W NARRABUNDAH
ks. Maksymilian Szura TChr.
Diamentowy Jubileusz pracy Księży Chrystusowców w
Australii i Nowej Zelandii
Jubileusz, to ważna, okrągła rocznica jakiegoś wydarzenia
i uroczystość organizowana dla jej uczczenia. Tak się składa,
że w obecnie przeżywanym roku 2019, obchodzimy 60.
rocznicę przyjazdu Księży Chrystusowców na Kontynent
Australijski. W nieco późniejszym czasie, kapłani z tegoż
Zgromadzenia dotarli też do Nowej Zelandii, obejmując
opieką duszpasterską Polaków, którzy na wyspach NZ osiedlili
się w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Jak każdy Polak od wieków, tak i polscy emigranci
przybywający do Australii i Nowej Zelandii w poszukiwaniu
chleba i godnych warunków życia, czy też po zakończeniu
działań II wojny światowej, mieli głęboko wyryte w sercu
umiłowanie Boga, wolności i Ojczyzny. Te wartości, już
w pierwszych latach na obczyźnie spowodowały, że emigranci
myśleli nie tylko o swoich potrzebach materialnych
i warunkach życia. Bardzo ważne były dla nich wartości
duchowe, których nie chcieli zatracić wśród miejscowych
mieszkańców reprezentujących różne części świata, różne
religie i kultury krajów pochodzenia. Stąd też słane były listy
Polaków do Prymasa Polski jak i do arcybiskupa Józefa
Gawliny z prośbą o polskich kapłanów. Wielu księży przybyło
tutaj razem z Polakami, wędrując z rodakami ich szlakiem
szukania „Drugiej Ojczyzny”.
Po wojnie wyjazdy z kraju do pracy wśród Polonii były
niemożliwe. Możliwość taka otworzyła się dopiero po tzw.
odwilży gomułkowskiej. Arcybiskup Gawlina zwrócił się do
przełożonego Chrystusowców, ks. I. Posadzego z prośbą
o wysłanie księży do pracy duszpasterskiej do Australii
i Nowej Zelandii. Pierwszymi Chrystusowcami przybyłymi do

Rekolekcje Księży Chrystusowców w Canberze, maj 2019

przybycia pierwszych pionierów pracowało tutaj 62 kapłanów
Chrystusowców. Do chwili obecnej wśród Rodaków żyjących
w Australii i Nowej Zelandii pracowało 52 kapłanów, którzy
odeszli do wieczności. Obecnie Prowincja św. Rodziny,
bowiem taką nazwę przybrała z chwilą otwarcia opieki
duszpasterskiej nad rodakami, liczy 23 kapłanów.
Każdy jubileusz jest okazją, by się na chwilę zatrzymać, by
trochę pomyśleć i dokonać bilansu czy poczynania nasze były
zgodne z wolą tego, który Zgromadzenie Chrystusowców
powołał do istnienia? Trzeźwe, męskie spojrzenie na rozliczne
braki, niedociągnięcia, może nawet chwilowe zdrady, każe
odważnie upokorzyć się przed swoim Mistrzem, który
u swoich stóp widział niejednego Piotra. Źródłem pokoju
i radości dla każdego kapłana jest świadomość, że jest
narzędziem miłosierdzia Bożego wobec tysięcy dusz ludzkich
poprzez posługę sakramentu pokuty, że może wlewać w serca
ludzkie otuchę i nadzieję. Źródłem pokoju i radości jest każda
ofiara Mszy św. każda, bowiem Msza św. jest skarbem ponad
wszystkie skarby na ziemi. Na każdego z uczestników tych
Mszy świętych spłynęła z ołtarza ofiarnego jakaś kropla
Chrystusowej
Krwi,
aby
dokonać
oczyszczenia
i przemienienia. Źródłem pokoju i radości jest posługa słowa –
słowa, które ożywia, budzi, wskrzesza, raduje, niesie wolność
i pokój.
Za te ofiary składamy Bogu dziękczynienie, a jednocześnie
prosimy o dar głębszego zrozumienia tajemnicy
pośredniczenia między Bogiem a człowiekiem. Rodaków,
wśród których spełniamy opiekę duszpasterską, prosimy
o modlitwę.
PS. W tym roku ukaże się też broszurka jubileuszowa.
Polecam. 

Pionierzy Duszpasterstwa Polskiego w Australii i Nowej Zelandii.
Marayong (Sydney), lata 60. XX w.

Australii byli ks. Józef Gula i ks. Edmund Gagajek. Dotarli oni
z Neapolu do Sydney na statku „Sydney” we wrześniu 1959 r.
Duszpasterstwo polskie w Australii było już w głównych
zrębach zorganizowane, jednak wielkie rozproszenie Polaków
oraz przeżycia wojenne wymagały dodatkowej opieki i starań.
I tak powstawały polskie Ośrodki duszpasterskie
w Bankstown, Cardiff i Morwell. W późniejszych latach, po
pionierach, przybywają następni kapłani z Towarzystwa
Chrystusowego, których misją jest praca duszpasterska wśród
Polaków osiadłych na różnych kontynentach świata.
Lista pracujących kapłanów, z różnych Zgromadzeń
i Seminariów, znajduje się w jubileuszowym wydaniu z okazji
50. rocznicy Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii. Od

Rekolekcje Księży Chrystusowców w Canberze, kwiecień 2002.
Użyte zdjęcia pochodzą z archiwum TChr
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O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Ś†P

Aleksandra Płazińska
Nie żyje Karol Modzelewski
Wybitny
historyk
mediewista,
profesor
nauk
humanistycznych,
dysydent, więzień polityczny, polityk i
myśliciel, jedna z najważniejszych
postaci opozycji demokratycznej w
okresie
PRL.
Profesor
Karol
Modzelewski zmarł w niedzielę 28
kwietnia 2019 r. w Warszawie w
wieku 81 lat. Był zwolennikiem idei
socjalistycznych, w 1957 r. został
prof. Karol Modzelewski
członkiem
PZPR.
Rozczarowany
zdj. T. Leśniowski
rzeczywistym obliczem polskiego
http://wikipedia.pl
socjalizmu, Modzelewski wraz z
Jackiem Kuroniem napisali list otwarty do partii, w którym
skrytykowali politykę PZPR, właśnie za odejście od ideałów
socjalizmu. Przypłacił to usunięciem z uczelni i wyrokiem
skazującym na 3,5 roku więzienia. Warunkowo został
wypuszczony po ponad dwóch latach, ale ponownie trafił do
więzienia za udział w wydarzeniach marca 1968 r. na
Uniwersytecie Warszawskim.
W 1971 r. wyszedł na wolność i rozpoczął pracę w Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu. W 1980 r. wstąpił do NSZZ
„Solidarność”, pełnił rolę pierwszego rzecznika prasowego
związku i zasiadał we władzach jego dolnośląskich struktur.
Jest uważany za autora pomysłu przyjęcia przez związek
nazwy „Solidarność”. W okresie PRL był kilkakrotnie więziony
i internowany. Łącznie Karol Modzelewski spędził w więzieniu
osiem i pół roku. W pierwszych wolnych wyborach w 1989 r.
uzyskał
mandat
senatora.
Startował
wówczas
w województwie wrocławskim z ramienia Komitetu
Obywatelskiego. Na początku lat 90. współtworzył
Solidarność Pracy, następnie Unię Pracy. W 2005 r. wszedł
w skład komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza
w wyborach prezydenckich.
W 1990 r. Karol Modzelewski otrzymał tytuł naukowy
profesora i w kolejnych latach wykładał historię
na Uniwersytecie Wrocławskim, a od roku 1994 na
Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem i przez wiele lat
zasiadał we władzach Polskiej Akademii Nauk. Jego
działalność naukowa skupiona była wokół problemów
średniowiecza. Był autorem m.in. cenionej monografii
„Barbarzyńska Europa” dotyczącej powstawania tożsamości
europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich.
Ostatnią książką Karola Modzelewskiego była wydana
w roku 2014 autobiografia „Zajeździmy kobyłę historii.
Wyznania poobijanego jeźdźca”, za którą otrzymał Nagrodę
Literacką „Nike”. Jest to barwny życiorys wybitnego historyka
i opozycjonisty, przedstawiający polityczne doświadczenia
własnego życia oraz swojego pokolenia i środowiska.
Karol Modzelewski został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła
Białego i Legię Honorową V klasy. 

Ś†P
Krystyna Kopeć Kamiński
Urodzona 8.12.1946 r. w Niemczech.
Zmarła 21.09.2018 r. w Queanbeyan.
Pozostawiła męża Józefa, dzieci: Paula, Theresę
i Joanne z rodzinami oraz siedmioro wnuków.

Adolf Kozioł
Urodzony 10.07.1920 r.
Zmarł 13.02.2018 r.

Ś†P

Aleksandra Kozioł
Urodzona 19.01.1923 r.
Zmarła 16.02.2019 r.
Adolf Kozioł urodził się w Anusinie w woj. Lubelskim.
Od najmłodszych lat interesował się fotografią. Pomimo
wojny i wielu trudności zdobył kwalifikacje fotografa.
W 1948 r. poślubił Aleksandrę (z domu Niewiadomska).
Aleksandra, która urodziła się w Siemianowicach koło
Katowic, po wojnie mieszkała wraz z rodzicami i trojgiem
rodzeństwa w Warszawie. Po ślubie młoda para
zamieszkała w Puławach. Tam Adolf rozpoczął karierę
zawodową w prywatnym zakładzie fotograficznym,
a Aleksandra pracowała w szpitalu jako położna
i pielęgniarka. Tam też przyszły na świat ich dzieci: Teresa,
Bożena i Daniel.
W 1964 r. państwo Kozioł wraz z całą rodziną
wyemigrowali do Australii i osiedlili się w Canberze. Jako
utalentowany fotograf, Adolf bardzo szybko otrzymał
pracę w National Archives of Information Bureau. Niektóre
jego prace nadal są przechowywane w National Archives of
Australia (Narodowe Archiwa Australii). Jest to między
innymi dokumentacja budowy Tidbinbilla Tracking Station
– stacji komunikacji w przestrzeni kosmicznej należącej do
NASA Deep Space Network. Aleksandra wychowywała
dzieci, ale także zdobyła dodatkowe kwalifikacje jako
laboratoryjny specjalista fotografii i wspierała męża w jego
pracy. Po latach powróciła, co było zawsze jej marzeniem,
do pracy medycznej, niosąc pomoc ludziom przez
medyczne masaże.
W wieku 60 lat Adolf założył swój własny zakład
fotograficzny, specjalizujący się w fotografii dużych map,
architektury, planowania Canberry. Wieloletni i unikalny
wkład pracy Adolfa jako fotoreportera rozwijającej się
stolicy Australii, został zaprezentowany królowej Elżbiecie
II, podczas jej odwiedzin w Canberze w 1988 roku.
Państwo Kozioł byli dobrze znani wśród Polonii
Canberry. Przez wiele lat byli wsparciem dla wielu polskich
rodzin, niosąc im pomoc w przesiedleniu się i znalezieniu
mieszkania czy pracy w Australii.
Adolf zmarł rok temu w wieku 97 lat. Rok później
odeszła Aleksandra. Pozostawili w smutku troje dzieci,
czworo wnuków i czworo prawnuków. Spoczęli obok siebie
na cmentarzu w Canberze.
Cześć Ich pamięci.

Ś†P
Julia Buchaniec Kuta
Urodzona 19.06.1923 r. w Wietrzychowicach w Polsce.
Zmarła 23.03.2019 r. w Queanbeyan.
Żona zm. Władysława i zm. Stanisława.
Mama i Teściowa Franciszka, Bernarda, Stefanii (zm.),
Zbigniewa (zm.), Janusza, Stanisława (zm.), Evy, Zofii,
Leonarda, Marianny i Allana. Ukochana Babcia 16 wnuków
i Prababcia 35 prawnuków.
Została pochowana na cmentarzu w Queanbeyan.

Cześć Jej Pamięci.
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Cześć Jej Pamięci.

Ś†P
Józef (Karol) Zawartko
Urodzony 18.09.1926 r.
Zmarł 29.05.2019 r.
Józef Zawartko urodził się na terenie
obecnej Ukrainy, dzieciństwo i młodość
spędził w Kielcach dokąd przeniosła się
jego rodzina. W 1942 r. wstąpił do oddziałów AK. Skazany
dwukrotnie na śmierć najpierw przez Niemców a po wojnie
przez komunistów, cudem uniknął śmierci. Po wojnie
przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej
w Niemczech. Służył w szeregach Polskiej Kompanii
Wartowniczej przy armii amerykańskiej, m.in. podczas
procesów w Norymberdze. W 1949 r. emigrował do
Australii. Od wczesnych lat 50. mieszkał w Canberze.
Józef przez kilka lat pracował w agencji News and
Information Bureau jako fotograf prasowy. Robił między
innymi zdjęcia z pobytu królowej Elżbiety II w Australii
(1954) czy z Olimpiady w Melbourne (1956). Od 1960 r.
pracował, również jako fotograf, w Biurze Zasobów
Mineralnych (BMR) pomagając geologom w sporządzaniu
map geologicznych Australii. W 1987 r. otworzył własny
zakład fotograficzny specjalizujący się w fotografii
przemysłowej. Miał swój udział w budowie nowego
gmachu Parlamentu sporządzając dokumentację planów
jego budowy.
Józef znany był w polskim środowisku jako Karol. Przez
całe swoje życie na emigracji, z dala od ukochanej
Ojczyzny, całym sercem angażował się w pracę społeczną
na rzecz organizacji polonijnych od samego początku ich
istnienia w Canberze. Przez wiele lat działał w
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów (SPK, Koło Nr 5).
Był jednym z członków-założycieli Klubu Orzeł Biały,
wieloletnim członkiem Zarządu a także prezesem Klubu.
Wraz z żoną Ludmiłą byli aktywnymi członkami Klubu
Seniora. Został wielokrotnie odznaczony, otrzymał: Medal
Wojska nadawany przez Prezydenta RP na Uchodźctwie,
polskie odznaczenia państwowe − Krzyż Partyzancki
i Krzyż AK, dwukrotnie Australijski Krzyż Kombatancki
a także Medal Pro Patria za „szczególne zasługi
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP”.
Józef zostawił żonę Ludmiłę, córkę i syna wraz
z rodzinami.

Ś†P
Enrico Taglietti
Urodzony 16.04.1926 r.
Zmarł 3.05.2019 r.
Enrico Taglietti urodził się w Mediolanie.
Do Australii przybył jako młody architekt
w połowie lat 50. XX w. Całe swoje życie
związał z młodą, dopiero budującą się stolicą − „…the
dream of any modern architect”. Jako czołowy praktyk
organicznego stylu architektury końca XX w. tutaj
pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę – dziesiątki
prywatnych domów, ale przede wszystkim wiele znanych
budynków użyteczności publicznej – kościoły, szkoły (m.in.
w Latham, Flynn, Gowrie i Giralang), budynki komercyjne,
bibliotekę w Dickson, czy budynek włoskiej ambasady.
Enrico Taglietti znany był dobrze w polskiej społeczności
Canberry. To on zaprojektował budynek Klubu Orzeł Biały
w Turner, a po pożarze w 2013 r. konsultował prace
renowacyjne.
Cześć Ich Pamięci.

TOWARZYSTWO SZTUK PIĘKNYCH
Irena Zarębski, prezes
Zgodnie z założonymi planami, Towarzystwo Sztuk
Pięknych kontynuuje działalność Warsztatów Artystycznych.
Ideą Warsztatów jest organizacja projektów w zakresie
kultury i sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu. Na tych
spotkaniach można zaprezentować własną twórczość
artystyczną lub wspierać inicjatywy zaproponowane przez
naszą organizację. Dotyczy to również wykonywania
wyrobów artystycznych w zależności od zainteresowań od
uczestników. Takim przykładem było jedno z naszych
ostatnich spotkań, na którym zaprojektowano i wykreowano
własne pomysły, tworząc artystyczne prace. Było to
malowanie i rysowanie martwej natury oraz prace
wykonywane na drutach. Towarzystwo Sztuk Pięknych
zapewnia również pomoc w zakupie materiałów
pomocniczych do wykonywania tych prac.
Jedną z najnowszych inicjatyw jest uczestnictwo w życiu
kulturalnym Canberry. W kwietniu br. zorganizowaliśmy
grupową wizytę w Galerii Beaver w Deakin. Na wystawie
zaprezentowano wiele intersujących prac malarskich i
rzeźbiarskich wykonanych przez australijskich artystów.
Mieliśmy też intersującą dyskusję, która opierała się na
wzajemnej wymianie opinii odnośnie stylu, technik oraz
zamierzeń poszczególnych artystów. Po zwiedzaniu wystawy
był pyszny lunch w kawiarni na terenie galerii. Podsumowując,
była to ciekawa inicjatywa, która jest warta wpisania na stałe
do naszego kalendarza, celem przybliżenia środowisku
polskiemu lokalnych wydarzeń kulturalnych.
W naszych planach są też zajęcia literackie, np.
zorganizowanie Salonu Poezji. Promocją tej działalności była
recytacja poezji podczas spotkania z okazji polskiego Dnia
Matki w dniu 26 maja. Spotkanie odbyło się w bardzo
przyjaznej atmosferze, w towarzystwie wielu mam, jak też
ojców. W prezentacji wierszy uczestniczyli zarówno
organizatorzy jak i przybyli goście. W programie znalazły się
wiersze św. Jana Pawła II, ks. J. Twardowskiego, K. I.
Gałczyńskiego, J.I. Kraszewskiego i innych poetów.
Sentymentalne wiersze wzbudzały wzruszenie z łezką w oku,
a te humorystyczne uśmiech na twarzach. Podczas spotkania
był słodki poczęstunek, a mamy otrzymały piękne róże.
Dziękujemy ks. P. Karasiukowi za pomoc w organizacji tego
spotkania.
Mamy nadzieję, że idea ta wzbudzi zainteresowanie
naszego polskiego środowiska. Rozwijając różnorodne formy
działalności
kulturalno-oświatowej
chcemy
również
popularyzować polską literaturę. Wielu z nas pisze lub pisało
wiersze do tzw. szuflady, proszę podzielić się z nami tą
tworczością. 

Galeria Beaver, Deakin. Od lewej: Z. Sulikowska, I. Zarębski, U. Baczyński,
L. Hocking, W. Kiljańska-Całka | zdj. TSzP
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POLSKA SZKOŁA CANBERRA
Piotr Antonik, kierownik
Marzenia są ważne, prawda? Zdaję
sobie sprawę, że jesteśmy niewielką
społeczną szkołą z ograniczonymi
możliwościami finansowymi, ale od
dawna marzyłem, że Polska Szkoła
w Canberze (PSC) będzie mogła zabrać
swoich uczniów na kilkudniowy wyjazd połączony
z warsztatami językowymi. Nauka języka polskiego poprzez
aktywną zabawę, interesujące zajęcia i dyskusje POZA
szkołą!! To było przysłowiowe „marzenie ściętej głowy”,
a jednak spełniło się w grudniu 2018 r. Dzięki pomocy, jaką
otrzymaliśmy od Ambasady RP w Canberze oraz naszym
wspaniałym nauczycielom, nasza Szkoła miała swój
inauguracyjny obóz szkolny w Bungarra niedaleko Jindabyne.
W obozie uczestniczyło prawie 50 uczniów i rodziców,
a wszyscy świetnie się bawili. Obóz okazał się niezwykle
satysfakcjonującym sposobem na zakończenie roku
szkolnego. Połączenie dzieci w różnym wieku w jedną grupę
i nauka poza klasą były wyjątkowym doświadczeniem.

zasobów dydaktycznych. Wizyta była wielkim sukcesem,
a Szkoła zakupiła dodatkowe książki dla nauczycieli.
Nauczyciele otrzymali także bezpłatny dostęp na jeden rok do
polskiego portalu, który pomaga w przygotowaniu lekcji
języka polskiego.
Witamy serdecznie nowego skarbnika Szkoły – Julię
Rymasz. Julia jest jedną ze szkolnych mam i jest
z wyksztalcenia księgową. Przejęła tę funkcję od Ilony Kuss,
która była naszym skarbnikiem przez wiele lat. Dziękuję Ilonie
za jej bezinteresowną pracę dla Szkoły, będzie u nas zawsze
mile widziana.

Zajęcia dydaktyczne z rodzicami i nauczycielami

Przy ognisku w Bungarra

Bungarra była wspaniałym miejscem na nasz pierwszy
obóz. Ośrodek położony jest w pięknym miejscu, a na dodatek
mieliśmy idealną pogodę. Dwa wagony kolejowe zostały tu
przystosowane na miejsca do gier i zabaw. Dzieci uwielbiały
piętrowe łóżka, wieczorne ogniska, zajęcia na świeżym
powietrzu i warsztaty językowe. Zawiązały się nowe
przyjaźnie i wzmocniły więzi w naszej szkolnej rodzinie. Ja
sam też się czegoś nauczyłem – jak usmażyć jajecznicę z 48
jajek! Uczniowie już pytają o następny obóz! Serdecznie
dziękujemy Ambasadzie RP za zorganizowanie funduszy,
które umożliwiły ten wyjazd.
Połowa roku szkolnego jest już za nami. Na początku roku
mieliśmy odwiedziny autorów cyklu książek Krok po kroku,
państwa Iwony i Tomasza Stempek. Poprowadzili oni
warsztaty na temat nauczania języka polskiego dla rodziców
i nauczycieli. Zajęcia te były bardzo ciekawe i z mnóstwem

Spotkanie świąteczne uczniów

Zapraszamy wszystkich na nową stronę internetową
Szkoły pod adresem www.polishschoolcanberra.org.au.
W porównaniu ze naszą starą stroną to wielka, dobra zmiana!
Zawiera ona linki do poszczególnych klas szkolnych,
formularzy rejestracyjnych i materiałów dydaktycznych.
Jeszcze raz dziękujemy Ambasadzie RP za pomoc w uzyskaniu
funduszy na sfinansowanie również tego projektu. Chcę też
zwrócić uwagę, że uprościliśmy oficjalną nazwę Szkoły,
„Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Phillip” na „Polska
Szkoła Canberra” oraz zmieniliśmy nasze logo.
Nasza Szkoła otrzymała donację w wysokości 10 tysięcy
dolarów od Polsko-Australijskiego Klubu w Queanbeyan.
Dziękuję z całego serca w imieniu swoim, nauczycieli
i uczniów. Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzenie
dodatkowej klasy i opłaty za wynajem klas szkolnych. Pozwoli
nam to na utrzymanie niskich opłat za naukę w Szkole.
Zawsze szukamy sposobów uatrakcyjnienia nauki języka,
bo wtedy nasze dzieci będą chętniej uczęszczać do Polskiej
Szkoły. Jeżeli wśród
czytelników
Kroniki
Polonii są osoby, które
mogą
podzielić
się
z
nami
ciekawymi
historiami
lub
materiałami,
które
moglibyśmy
wykorzystać w Szkole,
proszę o kontakt ze mną
za
pośrednictwem
strony internetowej lub
telefonicznie.
Obyśmy
nadal
napełniali serca naszych
dzieci dumą, że są
Polakami. 
Pod pomnikiem P. Strzeleckiego w Jindabyne
Wszystkie zdjęcia zostały udostępnione przez Szkołę
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Jadwiga Chwiałkowska
24 stycznia br., po przerwie świątecznej i wakacjach,
zespół „Wielkopolska” rozpoczął próby tańca przed występem
na Festiwalu Wielokulturowym. Nasza grupa taneczna jest
coraz bardziej dostrzegana w mediach i w środowisku
wielokulturowym Canberry. Jest to zasługą i wielkim
osiągnięciem dyrektora artystycznego Marka Mikołajczaka,
który bardzo profesjonalnie prowadzi zespół z pomocą żony
Kasi Mikołajczak.
Było dla nas bardzo szczególnym wyróżnieniem, kiedy
„Wielkopolska” została wybrana, by reprezentować
wielokulturową społeczność na uroczystym otwarciu
tegorocznego Festiwalu. Podczas tej uroczystości, która
odbyła się 8 lutego br., po fantastycznym występie, dzieci
zostały zaproszone do wspólnego zdjęcia z Ministrem
Chris’em Steel, a później na poczęstunek przygotowany przez
społeczność Wysp Pacyfiku.
Tydzień później, 16 lutego, tradycyjnie „Wielkopolska”
wystąpiła na Festiwalu Wielokulturowym przyciągając tłumy
widzów. Ogromna radość! Zachwyt, podziw, duma! Gromkie
brawa dla naszych tancerzy!
W marcu dołączył do nas 19-letni Aleksander Bajer,
student drugiego roku (Bezpieczeństwo Międzynarodowe
i Lingwistyka, języki francuski i chiński) na ANU, który właśnie
po obejrzeniu występu Wielkopolski podczas Festiwalu,
zapragnął dołączyć do grupy. Aleksander zadebiutował
w naszej grupie, tańcząc z uroczą partnerką Kasią Hill, podczas
występu z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Ambasadzie RP, przed licznie zgromadzonymi gośćmi,
reprezentującymi społeczność polską i węgierską. Ponad 150
osób miało okazję podziwiać występ naszej grupy.
W barwnych, regionalnych strojach, sprowadzonych prosto
z Polski „Wielkopolska” wystąpiła w kilku układach
tanecznych – krakowiak, kujawiak i taniec góralski, zbierając
huczne brawa. Udany występ i uznanie publiczności to zawsze
najmilsze podziękowanie dla prowadzących grupę − Kasi
i Marka Mikołajczaków. Nasz zespół ciągle się powiększa,
ostatnio dołączyła 8-letnia Eve Buchaniec.
Grupa otrzymała grant w wysokości 3 tysięcy dolarów
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na uzupełnienie
strojów ludowych. Zakupiliśmy z Polski kozaki dziewczęce
i elementy strojów krakowskich – czapki, korale, koszule,
fartuchy. Serdecznie dziękujemy Ambasadzie RP za pomoc
w uzyskaniu funduszy i sfinalizowaniu tych zakupów.
Szczególne podziękowanie należy się też Agnieszce Liso, do
której należy piecza nad strojami „Wielkopolski” i Kasi
Dzielińskiej-Bartlett. Agnieszka wraz z Kasią włożyły wiele
czasu i wysiłku w koordynację tego projektu oraz
sporządzenie dokładnej dokumentacji strojów.
Regularne próby zespołu odbywają się co dwa tygodnie:
w czwartki o godz. 18.00. w Klubie Orzeł Biały. Wszystkich
chętnych zapraszamy do przyłączenia się. Prosimy o kontakt
telefoniczny z Markiem (tel. 0418607303) lub Kasią (tel.
0418633378). 

Kierownictwo zespołu serdecznie dziękuje za
przekazaną w imieniu Polsko-Australijskiego Klubu
w Queanbeyan donację w wysokości $10,000.

Dzieci z ministrem Chris'em Steel podczas
oficjalnego otwarcia Festiwalu Wielokulturowego

Występy grupy „Wielkopolska” podczas Festiwalu Wielokulturowego
zdj. Archiwum „Wielkopolska”
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STOWARZYSZENIE
MŁODZIEŻY POLSKIEJ
I GRUPA DLA DZIECI
‘KRASNOLUDKI’

Wszystkich chętnych do dołączenia się do grupy prosimy
o kontakt z Kasią Mikołajczak: przez stronę na facebook:
Polish Children & Youth Group “Krasnoludki” lub kontakt
mailowy PolishYouthGroup.Krasnale@hotmail.com. 

Katarzyna Mikołajczak
Wieści z krainy Krasnali
Stowarzyszenie Młodzieży i Grupa dla
Dzieci „Krasnoludki” zorganizowały w kwietniu tego roku,
w ramach wakacyjnych spotkań językowych, warsztaty
rękodzieła artystycznego dla rodzin polonijnych w Canberze.
Na warsztatach, które poprowadziła Ewelina Tauer-Tukalska,
a zorganizowała Katarzyna Mikołajczak, spotkały się trzy
pokolenia środowiska polonijnego w Canberrze.
Idea
warsztatów zrodziła się z potrzeby powrotu do rdzennych
tradycji wspólnotowych, tak bliskich nasze j polskiej kulturze,
ale niestety odchodzących w dzisiejszym świecie do lamusa.

Spotkanie przy ognisku w Uriarra Crossing
Zdjęcia udostępnione przez K. Mikołajczak

Anna Waldoń-Rodzoś

Warsztaty artystyczne

Dzięki wsparciu i gościnności Klubu, warsztaty odbyły się
w pomieszczeniu Klubu „Orzeł Biały” w Turner. Była to
wspaniała okazja do rozwinięcia więzi międzypokoleniowych.
Uczestniczki w wieku od 5 do 70 lat zgłębiały tajemnice
tradycji koronkarstwa, która dotarła do Polski wraz z królową
Boną w XVI w. Wspólnie wykonano ozdoby wielkanocne,
serwety oraz kolorowe koszulki na jajka. W trakcie
warsztatów spontanicznie rozbrzmiały również polskie pieśni
patriotyczne, harcerskie i ludowe. Warsztaty spotkały się
z ogromnie entuzjastycznym przyjęciem, dlatego też będą
organizowane cyklicznie co 8 tygodni.
W Sobotę Wielkanocną liczna grupa rodziców i dzieci
zgromadziła się w polskim kościele w Narrabundah na
tradycyjnym święceniu pokarmów. Oprócz udziału w tej tak
typowo polskiej tradycji dzieci miały dodatkową atrakcję,
ponieważ zorganizowaliśmy dla nich tradycyjne, ale już
bardziej anglosaskie, „polowanie na jajka”.
18 maja grupa „Krasnoludki” zorganizowała w części
rekreacyjnej Uriarra Crossing spotkanie „Ogniska czar”. Było
to kolejne niezwykle udane polonijne wydarzenie
integracyjne, na którym do grona przyjaciół grupy
„Krasnoludki” dołączyła najmłodsza, nowoprzybyła do
Australii Polonia, dwudziesto- i trzydziestolatków.

Dzieci przy pomniku Jana Pawła II przed kościołem w Narrabundah

Grupa dziecięca Bursztynki działa od prawie 5 lat.
Spotykamy się regularnie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w Klubie Orzeł Biały. Zajęcia trwają około 1.5 do 2 godzin.
Często również spotykamy się na placach zabaw i w parkach.
Podczas spotkań dzieci nie tylko mają okazję rozmowy
w języku polskim ze swoimi rówieśnikami, ale również przez
zabawę rozwijają słownictwo, poznają kulturę i tradycje
polskie. Bawimy się w polskie gry i zabawy z czasów
dzieciństwa rodziców, czytamy polskie bajki i śpiewamy
wesołe polskie piosenki.

Zajęcia Bursztynków | zdj. A. Waldoń-Rodzoś

Stałym i ulubionym punktem programu są prace
plastyczne. Zajęciom zawsze towarzyszy dużo radości, ruchu
i śpiewu. Każde spotkanie ma swoja tematykę dopasowaną do
zainteresowań dzieci. Przed Świętami Wielkiej Nocy
Bursztynki miały okazję wspólnie malować pisanki. Z okazji
Dnia Matki zrobiły piękne papierowe bukiety kwiatów dla
swoich mam i kolorowe laurki.
Spotkania Bursztynków to nie tylko fantastyczna zabawa,
ale też świetna okazja do zawarcia nowych znajomości
i przyjaźni nie tylko wśród dzieci, ale również wśród rodziców
− przyjaźni, które z pewnością nie pójdą w zapomnienie.
Spotkaniom towarzyszy bardzo ciepła, luźna i przyjacielska
atmosfera. Grupa jest całkowicie otwarta i serdecznie
zapraszamy wszystkie rodziny z małymi dziećmi do
przyłączenia się do nas.
Prosimy o kontakt przez nasza stronę Facebook
(Bursztynki, Polish Playgroup in Canberra). 
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WYDARZENIA—KULTURA—LUDZIE
Aleksandra Płazińska
Bogumiła Żongołłowicz wyróżniona w konkursie MSZ
Polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
uhonorowało
pracę naukowców, w tym
badaczy zagranicznych, którzy
w swojej pracy podejmują
problematykę historii Polski
i historii polskiej dyplomacji.
Nazwiska laureatów Konkursu
Historycznego Ministra Spraw
Zagranicznych 2018 ogłoszono
podczas uroczystości na Zamku
Królewskim w Warszawie, 17
stycznia 2019 r.
Nagrody i wyróżnienia
Dr B. Żongołłowicz
wręczał wiceminister spraw
z sekretarzem stanu
zagranicznych
Szymon
w MSZ RP S. Szynkowskim.
zdj. K. Czajka
Szynkowski, który wcześniej
dokonał otwarcia wystawy
„Odrodzenie polskiej służby zagranicznej 1917-1921”.
Podczas wernisażu mówił, że prezentuje ona proces
odradzania się służby dyplomatycznej po latach zaborów.
Mocno oparta na europejskich wartościach „była tak
skuteczna, że udało jej się uzyskać tak wiele w 1918 r., a następnie
wprowadzić Polskę na arenę międzynarodową” − powiedział.
Pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza publikacja
obcojęzyczna promująca historię Polski” zdobyła Cristina
Gonzalez Caizan za pracę „Por Napoleon en Espana. Los
soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809)”.
Wyróżnienie w tej kategorii odebrała Ana Wajszczuk za pracę
‘Chicos de Varsovia. Una hija, un padre y las huellas de la
mayor insurreccion contra los nazis’.
Pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza publikacja
w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” za
pracę „Wiek Ambasadora. Opowieść o życiu Edwarda
Raczyńskiego” zdobyła Zofia Wojtkowska. Wyróżnieniem
w tej kategorii uhonorowano Bogumiłę Żongołłowicz
z Melbourne za pracę „Konsul. Biografia Władysława
Noskowskiego”.
Specjalne wyróżnienie za edycję źródeł − Jan
Ciechanowski
„Przegrani
zwycięzcy.
Wspomnienia
ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie drugiej
wojny światowej” otrzymało Wydawnictwo Literackie. (inf.
wł. B. Żongołłowicz).
Order of Australia dla Eugeniusza Bajkowskiego
Order of Australia jest odznaczeniem
państwowym przyznawanym od 1975 r.
za zasługi i osiągnięcia w różnych
dziedzinach – na polu nauki, pracy
społecznej, w biznesie czy sporcie. Co
roku
kilkadziesiąt
osób
zostaje
uhonorowanych tym odznaczeniem 26
stycznia, czyli w Dzień Australii. W tym
roku
wśród
Australijczyków
odznaczonych Medalem Orderu Australii
znalazł się dobrze znany w środowisku Polonii Canberry
Eugeniusz Bajkowski. Otrzymał on Medal (OAM) of the Order of
Australia za zasługi w dziedzinie biznesu i pracę dla polskiej
społeczności w Australii (For service to business, and to the
Polish community).
Eugeniusz Bajkowski urodził się 1 sierpnia w 1931 r.

w Harbinie, w Mandżurii. Jego
rodzice byli potomkami zesłańców
syberyjskich
po
powstaniu
styczniowym 1863 r. Mieszkał
wiele lat w Shanghaju. W latach
1951-52 był sekretarzem Związku
Obywateli Polskich w Chinach. Od
końca 1952 r. mieszka w Australii.
Ukończył ekonomię na Sydney
University.
Działalność
dziennikarską rozpoczął pisząc do
prasy jeszcze w Szanghaju.
Od końca lat 50. był członkiem
Eugeniusz Bajkowski
redakcji australijskiego tygodnika
zdj. A. Bajkowski
The Bulletin, gdzie prowadził dział
handlowo-giełdowy, potem dziennika The Australian. W latach
80. współpracował z Sydney Morning Herald. Jest autorem
artykułów i analiz ekonomicznych, recenzji, felietonów,
tekstów dotyczących środowiska polonijnego w Australii.
Publikował także okazjonalnie w Polsce (Życie Warszawy,
Kontynenty, Film, Ekran, Polityka) oraz w pismach polonijnych w
Australii (Wiadomości Polskie, Tygodnik Polski) i Wielkiej
Brytanii. Od wielu lat mieszka w Canberze, gdzie pracował
jako główny ekonomista Zrzeszenia Izb Przemysłowych
Australii. Relacjonował dla australijskich pism i rozgłośni
radiowych wizyty Jana Pawła II w Polsce. Do tej pory czynnie
działa społecznie na rzecz Polonii w ACT.
Eugeniusz Bajkowski otrzymał również
polskie
odznaczenia:
Krzyż
Kawalerski
Orderu
Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej (1991), Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski (2001), Medal Solidarności (2005) oraz
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP (2018).
Serdecznie gratulujemy panu Eugeniuszowi tego tak
zasłużonego odznaczenia.
Koncert urodzinowy
21 lutego 2019 r. w Ambasadzie RP w Canberze odbył się
koncert z okazji 209. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Koncert został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół
Chopina przy współpracy z Ambasada RP. Stało się już
tradycją, że Towarzystwo w taki sposób obchodzi dzień
urodzin kompozytora.
Wybitna pianistka australijska Penelope Thwaites
przygotowała program składający się głównie z utworów
zainspirowanych muzyką ludową. Zawierał oczywiście
mazurki Chopina, najlepiej odzwierciedlające jego miłość do
polskiej muzyki ludowej, a także walce. Penelope zagrała
również kompozycje Percy
Grainger’a i Beli Bartoka
inspirowane specyficznymi
tradycjami
ludowymi.
Włączenie do programu
utworów J.S. Bacha było
odbiciem bliskiego związku
Chopina z muzyką tego
kompozytora.
Penelope Thwaites | zdj. P. Hislop
Penelope
Thwaites
zapewniła
autorski
komentarz do wszystkich wykonywanych przez siebie
utworów, zamieniając wieczór w fascynujący wykład-recital.
Znalazł się jeszcze jeden ludowy akcent tego wieczoru −
członkowie Zespołu Tańca Folklorystycznego „Wielkopolska”
zaprezentowali piękne i barwne polskie stroje ludowe.
Towarzystwo Przyjaciół Chopina dedykowało ten koncert
również zmarłemu 14 stycznia br. wybitnemu muzykologowi,
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autorowi wielu prac poświęconych Chopinowi − profesorowi
Mieczysławowi Tomaszewskiemu.
Sukcesy polskiego filmu
Zimna wojna to dramat autorstwa znanego polskiego
reżysera Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara z 2015 r. za
najlepszy film nieanglojęzyczny Ida. Historia trudnej miłości
dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć
bez siebie, ale równocześnie nie
potrafią być razem, pokazana
została na tle trudnych czasów
zimnej wojny lat 50. i 60. XX w.,
w Polsce i Francji. Film nakręcony
w biało-czarnym kolorycie oraz
piękna ścieżka dźwiękowa, będąca
połączeniem
polskiej
muzyki
ludowej z jazzem i piosenkami
paryskich barów, tworzą jego
niepowtarzalną
atmosferę.
Wspaniałe
kreacje
aktorskie
stworzyli odtwórcy głównych ról Joanna Kulig i Tomasz Kot,
którym towarzyszą Agata Kulesza i Borys Szyc.
Premiera filmu miała miejsce w maju 2018 r. na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie
został entuzjastycznie przyjęty i odniósł olbrzymi sukces −
został nagrodzony Złotą Palmą dla najlepszego reżysera
a także był nominowany do głównej nagrody Festiwalu za
najlepszy film. Była to pierwsza od 37 lat polska produkcja,
która znalazła się w konkursie głównym w Cannes. Joanna
Kulig została niekwestionowaną gwiazdą Festiwalu. O polskiej
aktorce rozpisywały się w samych superlatywach media na
całym świecie.
„Zimna wojna” ukazała się w wybranych kinach w wielu
krajach na całym świecie. Między innymi film grany był w
Canberze w Palace Cinemas przez cały miesiąc styczeń
br. Wszędzie odbierany był entuzjastycznie, zarówno przez
krytyków
jak
i
widzów.
Odzwierciedleniem
międzynarodowego uznania dla tego obrazu były nominacje
do Oskara w trzech kategoriach: najlepszy film
nieangielskojęzyczny, najlepszy reżyser i kinematografia.
Niestety żadna z nagród nie przypadła polskiemu filmowi, sam
jednak fakt nominacji jest już dużym sukcesem.
Warto dodać, że w tegorocznych oskarowych nominacjach
znalazł się film „Komunia” Anny Zameckiej w kategorii filmu
dokumentalnego.
Mam Teatr
Małżeństwo Marzanna Graff, pisarka, aktorka, autorka
tekstów piosenek i spektakli teatralnych oraz Aleksander
Mikołajczak, aktor filmowy i teatralny stworzyli projekt Mam
Teatr.
Wspólnie
opracowują
spektakle teatralne, głównie w
lekkiej
komediowej
formule,
autorstwa Marzanny. W ciągu
ostatnich kilku lat zagrali razem już
w kilkuset przedstawieniach, nie
tylko w Polsce, ale i innych krajach.
Chyba szczególnie upodobali
sobie Australię, bo przyjechali tutaj
już po raz czwarty przywożąc dwie
nowe sztuki: „Podwieczorek życia”
i „Błękitny Express”. Spędzili
w Australii prawie dwa miesiące
pokazując swoje przedstawienia w Sydney, Melbourne,
Adelaide i Perth (niestety nie mieliśmy okazji oglądać ich w
Canberze). Nie tylko zagrali 21 spektakli przy pełnych salach

i entuzjastycznym przyjęciu dobrze znającej ich publiczności
polonijnej, ale wybrali Australię na miejsce premiery
Błękitnego Expresu. Odbyła się ona w Konsulacie Generalny RP
w Sydney 22 lutego br.
Błękitny ekspres to akurat dramat, ale został równie dobrze
przyjęty przez publiczność jak lżejszego kalibru komedie.
Amerykański dziennikarz Alan Smith (rolę gra A. Mikołajczak)
spotyka na swojej drodze trzy kobiety (w ich role wciela się M.
Graff), które łączy koszmar przeżyć zesłania na Syberię.
Każde spotkanie i opowieści kobiet są inne, wszystkie
odciskają piętno na Alanie.
Drugą sztuką pokazaną tym razem w Australii była
komedia Podwieczorek życia – historyjka o tym jak reaguje
typowy mężczyzna, który nagle nie ma pracy i zaczyna na
dodatek chorować. Jego żonę czekają nie lada wyzwania,
którym musi stawić czoła z cierpliwością, pomysłowością
i poczuciem humoru.
Polskie odznaczenie dla Bena James’a
27 marca 2019 r., podczas uroczystości w Ambasadzie RP
w Canberze, Ambasador Michał Kołodziejski wręczył
Prezesowi Australijskiego Towarzystwa Przyjaciół Chopina
(Friends of Chopin) Benowi Jamesowi odznakę honorową
„Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, przyznaną przez
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotra Glińskiego, za
promocję kultury polskiej
w Australii.
Ben został członkiem
Towarzystwa
Przyjaciół
Chopina w 2011 r. Podczas
B. James i Ambasador
pierwszej
edycji
M. Kołodziejski | zdj. K. Beczek
Australijskiego
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Canberze
(Australian International Chopin Piano Competition, AICPC)
pomagał przy organizacji Konkursu, a także gościł jednego
z jego uczestników. W ciągu następnych lat coraz bardziej
angażował się w prace Towarzystwa. Brał m.in. udział
w działaniach, dzięki którym Towarzystwo stało się
organizacją ‘Incorporated’, zostało wpisane do rejestru
australijskich organizacji kultury (Australian Register of
Cultural Organisations) oraz w ustanowieniu publicznego
funduszu z tzw. ‘Deductible Gift Recipient status’,
umożliwiającego
zbieranie
dotacji
na
działalność
Towarzystwa. W 2014 r. Ben pełnił rolę Liaison Director
utrzymując stały kontakt pomiędzy trzema partnerami –
organizatorami drugiej edycji Konkursu.
W kwietniu 2015 r. Ben, dzięki poparciu Ambasady RP
w Canberze, odwiedził Polskę jako przedstawiciel
Towarzystwa. Podczas tej wizyty odbył wiele spotkań
i uzyskał poparcie i obietnice współpracy dla każdej następnej
edycji Konkursu, m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
(NIFC), Instytutu Adama Mickiewicza, Polskiej Agencji
Prasowej czy Polskiego Radia. Dzięki staraniom Bena,
Towarzystwo zostało członkiem Międzynarodowej Federacji
Towarzystw Chopinowskich (International Federation of
Chopin Societies, IFCS). W 2017 r. Ben uzyskał status
partnerski z NIFC dla trzeciej edycji AICPC, a także patronat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach
2013-16 pełnił funkcję wice-prezesa Towarzystwa, a od roku
2016 jest jego prezesem.
Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się podczas
recitalu japońskiego pianisty Kotaro Nagano, zwycięzcy
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drugiej edycji AICPC w 2014 r. W programie koncertu
znalazły się utwory Fryderyka Chopina, jak również
kompozycje Stanisława Moniuszki, w związku przypadającą
w 2019 r. 200. rocznicą urodzin ojca polskiej opery
narodowej.
Redakcja Kroniki Polonii serdecznie gratuluje Benowi
wielce zasłużonego odznaczenia.
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Jadwiga Chwiałkowska
5 kwietnia 2019 r., już po raz czwarty odbyła się w
Canberze uroczystość z okazji Dnia Przyjaźni PolskoWęgierskiej. Impreza organizowana jest raz w roku, na
przemian w polskiej i węgierskiej placówce dyplomatycznej.
W tym roku gospodarzem uroczystości była Ambasada RP
w Canberze.
Impreza zgromadziła ponad 150 osób reprezentujących
społeczność
polską
i
węgierską
w
Australii.
Współgospodarzem,
obok
Ambasadora
RP
M.
Kołodziejskiego, był Ambasador Węgier Istvan Mikola,
a gośćmi honorowymi
Ambasadorowie Czech
i Słowacji Tomas Dub
i Tomas Ferko oraz
burmistrz
miasta
Cooma John Rooney.
W
wydarzeniu
wzięli również udział
uczestnicy
Rajdu
„Katyń
1940
–
Taniec pary wegierskiej | zdj. K.Beczek
Smoleńsk 2010” z
Komandorem rajdu dr. Ryszardem Dzierzbą. Przybyli do
Canberry prosto z Sydney, a następnego dnia wyruszyli w
kierunku Jindabyne i Góry Kościuszki w celu upamiętnienia
79. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 9. rocznicy katastrofy
lotniczej w Smoleńsku.
Podczas części oficjalnej przemówienia wygłosili
Ambasadorowie RP i Węgier, w których podkreślali
szczególny charakter wielowiekowych stosunków pomiędzy
naszymi narodami. Ambasador Kołodziejski podziękował
artyście z Sydney Vitkovi Skoniecznemu, za podarowanie
ambasadzie portretów przedstawiających ojców polskiej
niepodległości:
I.
Paderewskiego,
J.
Piłsudskiego
i R. Dmowskiego. Przemawiał także Komandor Rajdu
dr Ryszard Dzierzba.
Zwieńczeniem części oficjalnej były występy polskiego
i węgierskiego zespołu folklorystycznego: Wielkopolski
i Gyöngyösbokréta. Na zakończenie zaproszeni goście mogli
spróbować typowych polskich dań: pierogów, bigosu, sałatki
jarzynowej czy smalcu i ogórków kiszonych z tradycyjnym
polskim chlebem.
Nowy Konsul Honorowy w Brisbane
Dr Theresa Lauf została powołana na stanowisko Konsula
Honorowego RP w Brisbane i rozpoczęła misję 1 maja 2019 r.
Theresa, z jej doświadczeniem w takich dziedzinach jak prawo,
business, zarządzanie i edukacja, a także ścisłymi związkami
z Polonią, jest idealną kandydatką na to stanowisko i osobą,
której umiejętności i doświadczenie będą służyły
wzmocnieniu związków polsko-australijskich w stanie
Queensland. W swojej pracy chciałaby rozwijać i popierać
współpracę i partnerstwo pomiędzy polskimi i australijskimi
uniwersytetami, instytutami naukowymi i przemysłem. Jest
otwarta
na
sugestie
i
propozycje
wszystkich
zainteresowanych osób.
Theresa jest dobrze znana wśród Polonii Brisbane. Przez

wiele lat działała w polskim harcerstwie, a także tańczyła w
zespole folklorystycznym „Obertas”, gdzie poznała swojego
męża Krzysztofa. W Obertasie” tańczą teraz jej dwie córki,
które także należą do harcerstwa.
Ostatnio Theresa działała w
Komitecie
Organizacyjnym
polonijnego Festiwalu PolArt 2018
w Brisbane i w dużym stopniu
przyczyniła się do wielkiego sukcesu
Festiwalu.
Theresa Lauf jest Australijką
drugiego
pokolenia,
dumną
z polskiego pochodzenia: jej ojciec
wyjechał z Polski mając 18 lat, a
matka urodziła się w Australii w
rodzinie powojennych emigrantów.
Dr Teresa Lauf
zdj. udostępnione przez
Rodzice Theresy zawsze byli
T.L.
zaangażowani
w
działalność
społeczną wśród Polonii, przez wiele
lat obydwoje pracowali w polskim harcerstwie.
W swoim australijskim środowisku Theresa jest znana jako
osoba nieustająco propagująca polską kulturę i wszystko co
polskie – ostatnio wielką furorę wśród jej uniwersyteckich
kolegów zrobiły polskie pierogi!
Obecnie pełni funkcje dyrektora biura dziekana Szkoły
Biznesu na Uniwersytecie Technologicznym Queensland
(QUT).

Święto Narodowe w Ambasadzie RP
Po uroczystościach, które miały miejsce w wielu
australijskich miastach, w tym w Adelaide, Brisbane,
Melbourne, Sydney i Perth, polskie Święto Narodowe − 228.
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zostało uczczone
uroczystym przyjęciem w Ambasadzie RP w Canberze, które
odbyło się 15 maja 2019 r.
Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele
australijskiej
administracji
rządowej,
korpusu
dyplomatycznego
oraz
organizacji polonijnych. Po
wzniesieniu
uroczystych
toastów, sopranistka Marta
Nowicka,
której
na
fortepianie akompaniował
Carl Rafferty, wykonali
polski i australijski Hymn
Narodowy.
W
swoim
krótkim
Ambasador M. Kołodziejski
wystąpieniu
Ambasador
zdj. Ambasada RP
Michał
Kołodziejski
podkreślił, że w tym roku, obok 228. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, obchodzimy również trzy inne rocznice
kluczowe we współczesnej historii Polski: 30. rocznicę
wyborów, które w 1989 roku zapoczątkowały transformację
demokratyczną w Polsce, 20. rocznicę przystąpienia Polski do
NATO oraz 15. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Oficjalną część uroczystości zakończył występ Marty
Nowickiej, która zaśpiewała kilka utworów F. Chopina i St.
Moniuszki oraz piękną wersję „Summertime” G. Gershwina.
Zebrani goście zostali zaproszeni na lampkę wina oraz
poczęstunek składający się z typowych polskich potraw, m.in.
pierogów i gołąbków.
Drugą część obchodów stanowił specjalny wieczorny
pokaz filmu Zimna Wojna, zorganizowany we współpracy
z Grupą Filmową Australijskiego Uniwersytetu Narodowego,
a który zgromadził liczne grono miłośników polskiego kina.
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Pożegnanie
Pani Barbara Bralewska-Beczek kończy swoją pracę
w Ambasadzie RP w czerwcu bieżącego roku.
Pani Basia przyjechała do Australii w lipcu 2013 roku.
Pracowała na stanowisku sekretarki Ambasadora, najpierw
ówczesnego Ambasadora Pawła Milewskiego, a później
Michała Kołodziejskiego. Wraz z mężem Krzysztofem, który
pracował na stanowisku referenta, wracają po sześciu latach
do Polski.
Redakcja Kroniki Polonii pragnie podziękować Pani Basi za
zawsze okazywaną nam życzliwość. Dzięki Jej pomocy
i zdjęciom Pana Krzysztofa
niejeden tekst Kroniki Polonii
nabrał
odpowiedniego
kształtu. Mamy nadzieję, że
lata spędzone w Canberze
były ciekawe, a piękna
Australia
pozostanie
na
zawsze w Waszych sercach i
wspomnieniach.
Życzymy
Barbara Bralewska-Beczek
także
wszystkiego,
co
najlepsze na przyszłość, zarówno w życiu osobistym jak i
zawodowym.
75. rocznica bitwy pod Monte Cassino
W sobotę 18 maja 2019 r. odbyły się uroczystości 75.
rocznicy bitwy pod Monte Cassino, jednej z najkrwawszych
bitew II wojny światowej. Rozpoczęły się polową mszą św. na
Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino,
koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa polowego
Wojska Polskiego gen. Józefa Guzdka. W uroczystościach
brali udział prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Włoch
Sergio Matarella, polska delegacja państwowa, nieliczni już
weterani kampanii włoskiej i polscy harcerze. Odczytany
został apel poległych, złożono wieńce przy krzyżu Virtuti
Militari oraz na grobie generała Władysława Andersa.
W grupie weteranów znalazł się także ppłk Zdzisław Bernard
Skarbek z Canberry.
Wiosną 1944 r. wojska alianckie we Włoszech toczyły
walkę niemal o każdy kawałek ziemi. Wzgórze Monte Cassino
oraz klasztor Benedyktynów znajdujący się na jego szczycie
miały kluczowe znaczenie dla niemieckiego systemu obrony
na tzw. linii Gustawa. Żołnierze Wermachtu silnie umocnieni
w masywie Monte Cassino zagradzali drogę do Rzymu. Trzy
ataki aliantów (amerykański, nowozelandzki i brytyjski)
załamały się. W czwartym ataku, rozpoczętym 11 maja 1944
r., wzięli udział polscy żołnierze II Korpusu pod wodzą gen.
Władysława Andersa. 18 maja 1944 r., po siedmiu dniach
walki Monte Cassino zostało zdobyte, a na wzgórzu zawisła

Polski Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino
zdj. L. Pilecka (wikipedia.pl)

biało-czerwona flaga. W natarciach zginęło 923 polskich
żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 nigdy nie odnaleziono.
Bitwa o Monte Cassino, zwana też „Bitwą o Rzym” otworzyła
drogę do stolicy Włoch.
Na zboczach Monte Cassino powstał polski cmentarz
wojskowy, który jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci
narodowej. Spoczywa na nim 1072 polskich żołnierzy. Został
tam również pochowany gen. Władysław Anders, który zmarł
w Londynie w 1970 r. Na murze wokół cmentarza
umieszczono sentencję: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy
polegli wierni w jej służbie".
Żołnierz Wojtek
Na trzy dni przed 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino na
placu w mieście Cassino odsłonięty został pomnik…….
niedźwiedzia. Na tabliczce obok widnieje napis po włosku,
polsku i angielsku: „Pamięci misia Wojtka, przyjaciela
żołnierzy, służącego wiernie w latach 1942-1947 w Korpusie
gen. Wł. Andersa. Ocalić od zapomnienia”. Warto
przypomnieć historię niezwykłego „żołnierza”, który został
uhonorowany w taki sposób, i to nie pierwszy raz.
Wojtek był niedźwiedziem brunatnym „adoptowanym”
przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 1942
r. w czasie przemarszu 2. Korpusu Polskiego przez Iran.
Opiekowali się nim troskliwie – najpierw karmili z butelki
mlekiem skondensowanym zmieszanym z wodą. Gdy dorósł
jego przysmakami były owoce, słodkie syropy, marmolada,
miód oraz piwo. Był zwierzęciem bardzo łagodnym mającym
pełne zaufanie do ludzi. Sypiał z żołnierzami w namiocie,
uwielbiał jazdę ciężarówką i zapasy z żołnierzami. Podobno
podczas działań pod Monte Cassino, Wojtek pomagał w
noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyleryjską. Od tamtej
pory symbolem 22 Kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem
w łapach. Odznaka taka pojawiła się na samochodach
wojskowych i mundurach żołnierzy.
Wojtka traktowano jak żołnierza, co osoby postronne
wprawiało w osłupienie. Został oficjalnie wciągnięty na stan
ewidencyjny 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii i z tą
jednostką przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu gen. Wł.
Andersa (w stopniu kaprala): z Iranu przez Irak, Syrię,
Palestynę, Egipt do Włoch. Po wojnie został ewakuowany
wraz z żołnierzami do Szkocji. Po demobilizacji jednostki
w listopadzie 1947 r. zamieszkał w ZOO w Edynburgu,
niestety w nienajlepszych warunkach. Zmarł w grudniu
1963 r. mając 22 lata.
Legenda Wojtka jest dobrze znana w Wielkiej Brytanii.
W Polsce mówi się o Wojtku, żołnierzu amii Andersa, dopiero
od kilku lat. Wojtek doczekał się wielu pomników m.in.
w Edynburgu i Londynie, w Żaganiu a także od niedawna
w Krakowie, Szczecinie i Warszawie. Napisano o nim dwie
książki i nakręcono kilka filmów a kilka przedszkoli otrzymało
imię „Misia Wojtka”. 

Niedźwiedź Wojtek podczas karmienia i w czasie „pracy”
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2019 – ROK WAŻNYCH ROCZNIC

Gorbaczow zainicjował reformy systemowe, a także nie
blokował ich w krajach satelickich, jak jego poprzednicy.
Przywódcy komunistów, gen. Jaruzelskiemu, udało się
wprowadzić do Biura Politycznego partyjnych zwolenników
30. rocznica pierwszych wolnych wyborów
reform, co umożliwiło późniejsze przegłosowanie uchwały
Rok 1989 miał przełomowe znaczenie w historii Polski,
pozwalającej na zalegalizowanie „Solidarności”.
porównywalne z odrodzeniem państwa polskiego w 1918 r.
Ostatecznie inauguracyjne posiedzenie Okrągłego Stołu
Był to rok tzw. Okrągłego Stołu, wyborów 4 czerwca
odbyło się 6 lutego 1989 r. w Warszawie. Obrady dotyczyły
i powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. W efekcie tych
przywrócenia
praworządności,
wolności
działania
wydarzeń, nastąpił upadek reżimu komunistycznego oraz
stowarzyszeń, wolności prasy, wolności działania związków
w
konsekwencji
narodziny
III
Rzeczypospolitej.
zawodowych, niezawisłości sądownictwa od polityki, a także
Rozstrzygające znaczenie w procesie transformacji Polski
polityki gospodarczej. Podpisane 5 kwietnia porozumienie
miały wybory 4 czerwca, będące wynikiem ustaleń Okrągłego
regulowało
wszystkie
najważniejsze
dziedziny
Stołu.
funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Przywrócono także
Wydarzenie znane jako Okrągły Stół, czyli spotkanie
swobody związkowe, co otworzyło drogę do ponownej
przedstawicieli rządu i komunistycznej Polskiej Zjednoczonej
legalizacji „Solidarności” 7 kwietnia 1989 r.
Partii Robotniczej (PZPR) oraz czołowych działaczy
Najważniejsze ustalenia dotyczyły jednak zasad wyborów
solidarnościowej opozycji, było efektem
parlamentarnych, zaplanowanych na 4 i
dwóch
procesów:
postępującego
18 czerwca. Swoboda wyborów do Sejmu
rozkładu systemu komunistycznego
została ograniczona przez tzw. Kontrakt,
sprawowania
władzy
oraz
zgodnie z którym 65% mandatów
wolnościowych
dążeń
Polaków,
otrzymał obóz władzy − PZPR i jej
wyrażonych w robotniczych protestach i
stronnictwa satelickie, czyli Zjednoczone
działalności niezależnych od partii
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo
organizacji. Wprowadzenie przez władze
Demokratyczne. 35 mandatów z tej puli
PRL (13 grudnia 1981 r.) stanu
miało być obsadzone z tzw. listy
wojennego i delegalizacja Niezależnego
krajowej, która miała zapewnić wysokim
Samorządnego Związku Zawodowego
funkcjonariuszom PZPR miejsce w
„Solidarność”, nie rozwiązały żadnego ze
Sejmie, a na którą głosowało się w całym
strukturalnych problemów systemu
kraju. Wolne wybory ograniczono do
komunistycznego, w tym problemu
35% mandatów poselskich, o które mogli
nieefektywnej gospodarki. Brakowało
ubiegać
się
wszyscy
kandydaci
podstawowych produktów i rosły
„bezpartyjni”.
uciążliwości codziennego życia. Po fali
W
pełni
wolne
i
całkowicie
największych
od
czasów
stanu
demokratyczne były wybory do liczącego
wojennego strajków w kwietniu, maju i
100 miejsc Senatu. Aby zdobyć mandat
sierpniu 1988 r. władze PRL, obawiające
w pierwszej turze, trzeba było uzyskać
się kolejnego wybuchu społecznego
ponad 50% ważnie oddanych głosów. Do
niezadowolenia,
zgodziły
się
na
drugiej tury przechodziło po dwóch
Słynny plakat wyborczy Tomasza Sarneckiego
negocjacje,
których
celem
było
kandydatów
z
największą
liczbą
„W samo południe”. Na białym tle Gary Cooper −
wypracowanie akceptowanego przez
zdobytych głosów. Sejm, połączony
kowboj z westernu „W samo południe” − kroczący,
demokratyczną opozycję kształtu reform
z Senatem w Zgromadzenie Narodowe,
by stanąć do pojedynku dobra ze złem. Z plakietką
ustrojowych i gospodarczych.
wybierał
bezwzględną
większością
„Solidarność” przypiętą nad gwiazdą szeryfa
Wstępne rozmowy rozpoczęte 31
głosów prezydenta, wyposażonego w
i z kartką do głosowania zamiast rewolweru.
Uniwersalny bohater, symbol, z którym można się
sierpnia 1988 r. długo nie przynosiły
bardzo szerokie kompetencje.
utożsamiać, znany nie tylko w Polsce, ale
rezultatów.
Ekipa
Wojciecha
4 czerwca 1989 r. do urn poszło ponad
rozpoznawalny na świecie.
Jaruzelskiego chciała wmanipulować
17
milionów
Polaków
(62,7%
Dziesięć tysięcy takich plakatów pojawiło się na
opozycję w zmienione, ale ciągle
uprawnionych).
Grupa
gen.
Jaruzelskiego
warszawskich ulicach 30 lat temu, 4 czerwca
komunistyczne, struktury władzy. Z kolei
była przekonana, że kontraktowe
o świcie. Przesłanie było jasne − idź na wybory
Lech Wałęsa domagał się legalizacji
i pomóż obalić komunizm.
wybory parlamentarne zagwarantują jej
„Solidarności” i potwierdzenia jej
dalsze sprawowanie władzy. Stało się
niezależnej podmiotowości. Zakulisowe negocjacje były
jednak inaczej. Głosowanie z 4 czerwca przyniosło
kontynuowane od 16 września 1988 r. w Magdalence.
zdecydowane
zwycięstwo
opozycji
solidarnościowej
„Solidarność” reprezentowali m.in.: Lech Wałęsa, Tadeusz
i jednocześnie spektakularną porażkę komunistycznej władzy.
Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń oraz Adam
Zwycięstwo „Solidarności” było miażdżące: zdobyła ona
Michnik. Dla ich uwiarygodnienia we wszystkich negocjacjach
92 ze 100 mandatów senatorskich i 160 ze 161 możliwych do
w Magdalence brali udział przedstawiciele Kościoła.
zdobycia miejsc w Sejmie. Najbardziej wymownym znakiem
Duży wpływ na nastroje społeczne miała telewizyjna
klęski obozu rządzącego był fakt, że z listy krajowej tylko dwie
debata (30.11) Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem,
z 35 osób nieznacznie przekroczyły próg 50% ważnych
liderem
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków
głosów i uzyskały mandat. Poza parlamentem znalazła się
Zawodowych, utworzonego przez władze w stanie wojennym.
większość czołowych postaci obozu władzy m.in. ówczesny
W jej wyniku wzrosła popularność Wałęsy oraz liczba osób
premier M. Rakowski, gen. Cz. Kiszczak i F. Siwicki oraz A.
popierających legalizację „Solidarności” (z 42% w sierpniu, do
Miodowicz. Druzgocącą klęskę obozu władzy pogłębiły wyniki
62% w dniu 1 grudnia). Istotnym czynnikiem sprzyjającym
głosowania nad mandatami „partyjnymi”, zastrzeżonymi dla
negocjacjom był fakt, że nowy przywódca ZSRR Michaił
PZPR i jej koalicyjnych satelitów. W pierwszej turze z 299

Halina Zobel-Zubrzycka
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mandatów tylko 3 zostały obsadzone. Tak więc, w pierwszej
turze spośród 460 mandatów sejmowych zajęto tylko 165
miejsc. Do Sejmu nie zostali również wybrani startujący na
własną rękę działacze innych nurtów Solidarności,
kwestionujący linię Okrągłego Stołu i przywództwo Lecha
Wałęsy, m.in. Andrzej Gwiazda, Jerzy Kropiwnicki, Andrzej
Słowik i Władysław Siła-Nowicki.
Wyniki wyborów z 4 czerwca, wywracające do góry
nogami cały planowany układ sił w Sejmie, były zaskoczeniem
nie tylko dla władz, ale i dla opozycji, przechodząc jej
najbardziej optymistyczne oczekiwania. Obawiając się reakcji
ze strony tak władz, jak i ZSRR, liderzy Solidarności zgodzili
się na obsadzenie przez obóz rządzący mandatów straconych
w wyniku klęski listy krajowej, poprzez przeniesienie tych
mandatów na okręgi wyborcze przeznaczone wyłącznie dla
kandydatów strony koalicyjnej. Rada Państwa 12 czerwca
1989 r. wydała odpowiedni dekret zmieniający ordynację
wyborczą. Druga tura wyborów, przeprowadzona 18 czerwca,
dopełniła wygraną „Solidarności”. Jej kandydaci ostatecznie
zdobyli wszystkie przewidziane w umowie (161) miejsca w
Sejmie i (99) w Senacie. Powstał tzw. Sejm kontraktowy.

Rozmowy Okrągłego Stołu, od lewej: Tadeusz Mazowiecki, Lech
Wałęsa, Władysław Frasyniuk | zdj. Jerzy Michalski / Forum

W duchu porozumienia Okrągłego Stołu, generał
W. Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe,
większością jednego głosu, na urząd prezydenta 19 lipca 1989
r. Desygnowany przez niego na premiera gen. Kiszczak nie
zdołał utworzyć gabinetu. Nastąpił wówczas krytyczny dla
losów porozumień Okrągłego Stołu moment. Inicjatywę
przejął Lech Wałęsa, który doprowadził do zawiązania koalicji
„Solidarności” z dotychczasowymi sojusznikami PZPR. W
wyniku zmiany koalicji rządzącej, w październiku powstał rząd
z pierwszym niekomunistycznym premierem Tadeuszem
Mazowieckim na czele. Wciąż jednak z udziałem polityków
PZPR, którzy zagwarantowali dla siebie teki ministrów spraw
wewnętrznych oraz obrony narodowej.
Wyłoniony w wyniku wyborów Parlament zainicjował
reformy zmieniające ustrój polityczny i system gospodarczy −
przyjął tzw. plan Balcerowicza, wprowadzający w Polsce
zasady wolnego rynku. Dokonano także nowelizacji
Konstytucji, m.in. wykreślone zostały zapisy o kierowniczej
roli PZPR, gospodarce socjalistycznej i sojuszu z ZSRR, oraz
zmieniono nazwę państwa z „Polska Rzeczpospolita
Ludowa” (PRL) na „Rzeczpospolita Polska” (RP). W 1990 r.
nastąpiło rozwiązanie PZPR, zlikwidowano Milicję
Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa, zniesiono cenzurę. W
listopadzie tego samego roku Lech Wałęsa został
prezydentem RP w wyborach powszechnych. W październiku
1991 r. podpisano w Moskwie porozumienie o wycofaniu
wojsk radzieckich z Polski. Polska odzyskała suwerenność.

Polki w walce o prawa wyborcze
26 stycznia 2019 r. obchodzona była 100. rocznica
pierwszych wyborów parlamentarnych w odrodzonej Polsce.
Wybory te były wyjątkowe również z innego powodu − po raz
pierwszy Polki mogły nie tylko wziąć udział w głosowaniu, ale
trafiły też na listy wyborcze do Sejmu. W pierwszym
posiedzeniu Sejmu 10 lutego 1919 r. wzięło udział 8 kobiet
(niespełna 2% parlamentarzystów).
Prawa wyborcze kobietom w Polsce przyznane zostały 28
listopada 1918 r. dekretem o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego, wydanym przez Tymczasowego Naczelnika
Państwa J. Piłsudskiego. Artykuł pierwszy dekretu głosił, że
„wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”.
Przyznanie praw wyborczych kobietom było kulminacją
ponad stu lat walki niezależnego ruchu kobiecego
o równouprawnienie kobiet, walczących z wiekową
patriarchalną spuścizną.
Prawodawstwo
każdego
z
zaborów
zawierało
postanowienia dyskryminujące kobiety. Najmniej praw miały
kobiety pod zaborem rosyjskim. Zgodnie z Kodeksem
Napoleona całkowicie podlegały one władzy ojcowskiej lub
mężowskiej. Jako istoty „wieczyście małoletnie”, zamężne
kobiety nie mogły posiadać osobnych dokumentów
tożsamości, nie wolno im było opuszczać wyznaczonego przez
mężów miejsca zamieszkania, nie mogły same zeznawać w
sądach, nie miały też prawa do wypracowanego przez siebie
dochodu. Ich prawa rodzicielskie mogły być ograniczone przez
instytucję rady familijnej, a rozwód był możliwy wyłącznie w
sytuacji, gdy „mąż trzymał nałożnicę w domu”. Obowiązujące
w pozostałych zaborach kodeksy cywilne były nieco bardziej
liberalne: w zaborze pruskim kobiety miały pełną zdolność do
czynności prawnych i jako mężatki mogły swobodniej
dysponować swoim majątkiem. W Galicji już w 1866 r. kobiety
o odpowiednim cenzusie majątkowym uzyskały prawo głosu
w wyborach samorządowych. W żadnym z zaborów kobiety
nie mały praw wyborczych czy dostępu do uczelni.
Z drugiej strony, w czasie zaborów Polki były zmuszone do
przejmowania w rodzinie i społeczeństwie obowiązków
tradycyjnie należących do mężczyzn. Kobiety zastępowały
mężczyzn, którzy ginęli w powstaniach, byli zesłani na Syberię
czy zmuszeni do emigracji. Polki angażowały się w działania o
odrodzenie państwa, koncentrując się na pracy u podstaw,
przede wszystkim kształtowaniu postaw patriotycznych,
poprzez szeroko rozumianą edukację. Kobiety brały udział
w działalności konspiracyjnej: szmuglowały broń, zajmowały
się wywiadem, a nawet walczyły z bronią w ręku.
Już w połowie XIX w. Polki podjęły pierwsze próby na
rzecz zwiększenia praw kobiet. Czołową postacią polskiego
ruchu kobiecego była Narcyza Żmichowska, która
zaangażowała się w działalność oświatową i publiczną, m. in.
opracowała program kształcenia dziewcząt. Skupiła wokół
siebie nieformalną grupę „Entuzjastek”. Dążyły one do
zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, zrównania
dostępu do edukacji, krzewiły ideały samorealizacji
i niezależności ekonomicznej. Ich teksty ukazywały się na
łamach almanachu „Pierwiosnek” – „noworocznika złożonego
z pism samych dam", pierwszego polskojęzycznego
wydawnictwa ściśle kobiecego.
Na przełomie XIX i XX w., na przeszkodzie organizowaniu
się kobiet stało nie tylko tradycyjne postrzeganie roli kobiety,
ale także ówczesne regulacje prawne. Na przykład pod
zaborem austriackim obowiązywało prawo zabraniające
kobietom członkostwa w stowarzyszeniach o charakterze
politycznym. Aby je obejść powoływano organizacje, które nie
wymagały legalizacji, takie jak Komitet Równouprawnienia
Kobiet, czy Związek Kobiet, który deklarował cele oświatowe.
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Nieoficjalny charakter miały także pierwsze kongresy kobiet,
organizowane od końca XIX w. Pierwszy konspiracyjny
kongres, odbył się w 1891 r. w Warszawie, pod pretekstem
obchodów 25-lecia pracy pisarki Elizy Orzeszkowej. Kolejne
zjazdy miały miejsce w latach 1894, 1899, 1900 i 1905.
Przyjeżdżały na nie kobiety ze wszystkich zaborów, co
sprzyjało konsolidacji ruchu kobiet i artykułowaniu wspólnych
interesów.
Większość emancypantek walczyło o powszechny dostęp
do edukacji i angażowało się w działalność oświatową.
Powstawały czytelnie dla kobiet, Latające Uniwersytety,
Kobiece Koła Oświaty Ludowej, Koła Gospodyń Wiejskich.
Istotną kwestią podnoszoną przez emancypantki były prawa
pracownicze.
Decyzja parlamentu Finlandii z 1906 r. o przyznaniu
kobietom praw wyborczych zmobilizowała Polki do otwartej
walki o uzyskanie pełnych praw wyborczych. W tym czasie
żadna z partii nie umieszczała kwestii równouprawnienia
kobiet wśród swoich podstawowych celów. Działacze
Narodowej Demokracji uważali, że miejscem kobiet jest dom,
a ruchy emancypacyjne mogą szkodzić interesom narodowym.
Nawet partie lewicowe nie upominały się o równość praw
kobiet i mężczyzn, deklarując, że o prawa kobiet będzie można
walczyć dopiero, kiedy wyzwoli się klasę robotniczą.

Polskie działaczki ruchu kobiecego uważały natomiast, że
o prawa kobiet należy walczyć równocześnie z walką
o niepodległość Polski. Początek XX w. to czas powstawania
organizacji kobiecych, których celem było uzyskanie przez
kobiety praw wyborczych. Ruch kobiecy skupił się w dwóch
współpracujących ze sobą ośrodkach – Warszawie i Krakowie.
Kluczową postacią w ośrodku warszawskim była Paulina
Kuczalska-Reinschmit, nazywana hetmanką polskiego
feminizmu. Współtworzyła wiele organizacji i instytucji
edukacyjnych, zawodowych, charytatywnych i politycznych.
W 1894 r. stworzyła Delegacje Pracy Kobiet przy
Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu, której
głównymi zadaniami była walka o pełny dostęp kobiet do
cechów rzemieślniczych oraz prowadzenie kursów
zawodowych dla kobiet. Rok później założyła pierwsze polskie
pismo poświęcone prawom kobiet „Ster”. Pismo służyło
wymianie informacji między emancypantkami, rozproszonymi
w granicach trzech zaborów oraz zintegrowaniu środowiska
wokół wspólnej idei równouprawnienia kobiet. Z redakcją
współpracowały czołowe feministki epoki: m.in. Kazimiera
Bujwidowa, Maria Dulębianka, Maria Komornicka, Maria
Konopnicka czy Eliza Orzeszkowa. W 1907 r. założyła
Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich, którego
głównym celem miała być akcja „dla uzyskania powszechnego,
równego prawa wyborczego bez różnicy płci, narodowości i
wyznań, przy bezpośrednim i tajnym głosowaniu”. W
Warszawie działało również Polskie Stowarzyszenie
Równouprawnienia Kobiet z Cecylią Walewską na czele.

Kobiety działające w ośrodku krakowskim podejmowały
akcje na rzecz dopuszczenia kobiet do studiów
uniwersyteckich, a także działania na rzecz ich praw
politycznych. Jedną z najbardziej znanych działaczek była tu
Kazimiera Bujwidowa, która od 1893 r. działała
w Towarzystwie Szkół Ludowych, była współorganizatorką
i prezeską krakowskiej czytelni dla kobiet, zajmowała się
zakładaniem bezpłatnych czytelni dla młodzieży. W latach
1896–1906 przewodniczyła Towarzystwu Gimnazjalnej
Szkoły Żeńskiej, doprowadzając do założenia pierwszego
gimnazjum żeńskiego na ziemiach polskich, z programem
i maturą równorzędną maturze w gimnazjach męskich.
Zainicjowała także akcje wysyłania przez kobiety podań
o przyjęcie na Uniwersytet Jagielloński, która zaowocowała
przyjęciem w 1897 r. pierwszych w historii tej uczelni
studentek.
W 1908 r. Kazimiera Bujwidowa wspólnie z Pauliną
Kuczalską-Reinschmit zaangażowały się w kampanię
przedwyborczą do Sejmu galicyjskiego feministki Marii
Dulębianki. Mimo uzyskania przez nią sporego poparcia, głosy
oddane na Dulębiankę zostały unieważnione. Założyła wtedy
Związek Uprawnienia Kobiet we Lwowie i została jego
przewodniczącą. W 1911 r. założyła Wyborczy Komitet
Kobiet do Rady Miejskiej we Lwowie i Komitet Obywatelskiej
Pracy Kobiet (1912), a w 1913 r. Ligę Mężczyzn dla Obrony
Praw Kobiet. Udział w takich inicjatywach prominentnych
mężczyzn o wysokim statusie społecznym zapobiegać miał
szyderstwom i niepoważnemu traktowaniu problematyki
praw kobiet i ich walki o równouprawnienie.
Na zwycięstwo Polek w walce o równouprawnienie miał
również znaczny wpływ wybuch I wojny światowej. Kobiety
zmuszone były do przejęcia wielu tradycyjnie męskich ról
i obowiązków. Jednocześnie olbrzymią rolę odegrały w czasie
wojny świetnie zorganizowane organizacje kobiece. Zasługi
Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego dla odzyskania
niepodległości Polski porównywano z zasługami Legionów
Polskich Piłsudskiego.
Decydujące działania o wywalczenie praw wyborczych dla
kobiet w Polsce podjęte zostały w okresie, kiedy coraz
bardziej realistyczne stały się nadzieje na odzyskanie przez
Polskę niepodległości. We wrześniu 1917 r. organizacje
kobiece z trzech zaborów zorganizowały Zjazd Kobiet, przez
co udowodniły, że kobiety mogą tworzyć siłę polityczną. Zjazd
wybrał reprezentantki Polek do rozmów z tworzącym się
rządem polskim o prawach kobiet. Polskie sufrażystki starały
się w ten sposób wywrzeć wpływ na Radę Regencyjną i
tworzące się pod jej auspicjami rząd oraz aparat
administracyjny. Działaniom tym towarzyszyła kampania
polityczna z ulotkami, odczytami i wiecami. Koncentrowały się
one na dotychczasowej działalności Polek, które nie mniej niż
mężczyźni, choć na nieco innych polach, przez cały okres
niewoli pełniły „służbę dla narodu” i przyczyniały się do walki
o niepodległość.
Kampania na rzecz równouprawnienia i przyznania praw
wyborczych kobietom w Polsce odniosła sukces. Żadna z sił
politycznych nie sprzeciwiała się takiej zmianie. Wiele partii
tworzyło kobiece komitety wyborcze i głosiło hasła
równouprawnienia kobiet, pełnego dostępu kobiet do
edukacji, opieki nad matką i dzieckiem oraz wprowadzało inne
elementy programu, adresowane do kobiecego elektoratu.
Prasa podkreślała wielki wkład kobiet w odrodzenie
Rzeczypospolitej. Przychylna postulatom równouprawnienia
kobiet była także część środowisk kościelnych i prawicowych,
które doceniały wkład Polek w czasie wojny i popierały
żądania organizacji kobiecych, „aby wobec równych
obowiązków, równe uzyskały dziś prawa obywatelskie i
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polityczne”.
Po uzyskaniu praw obywatelskich, wiele z dawnych
aktywistek odnalazło się w szerszej działalności społecznej:
szkolnictwie, działaniach na rzecz poprawy sytuacji matek
z dziećmi, czy w kampaniach walki z przemocą wobec kobiet.
Niestety wiele postulatów dawnych feministek w kwestii
równouprawnienia kobiet pozostaje do dzisiaj nie w pełni
zrealizowanych.
Rok Stanisława Moniuszki
W maju 2019 r. minęła 200. rocznica urodzin Stanisława
Moniuszki, jednego z
najwybitniejszych kompozytorów
polskiego romantyzmu. Był niezwykle płodnym artystą, a jego
różnorodny dorobek (opery, operetki, balety, utwory
symfoniczne, pieśni czy utwory instrumentalne) wywarł
niezatarty wpływ na polską tożsamość kulturową. Inspirację
dla jego muzyki, podobnie jak w przypadku F. Chopina,
stanowiła
twórczość
ludowa.
Szczególną rozpoznawalność jego
dziełom nadają występy chórów, np.
górali oraz elementy polskich tańców
narodowych. Moniuszko jest także
czołowym przedstawicielem gatunku
pieśni. Ogromnie cenny wkład do
polskiej kultury stanowi zbiór
drobnych utworów zebranych w
dwunastu „Śpiewnikach domowych”,
zawierający pieśni do słów polskich
poetów, m. in. Teofila Lenartowicza
czy Adama Mickiewicza. Był nie tylko
kompozytorem,
lecz
także
dyrygentem chórów i orkiestr
symfonicznych,
organistą
oraz
pedagogiem.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
przekonany o szczególnym znaczeniu
twórczości kompozytora, ustanowił
rok 2019 Rokiem Stanisława
Moniuszki.
Jak
zauważa
się
w uchwale Senatu, Moniuszko
tworzył „(…) ku pokrzepieniu serc
zniewolonych
przez
zaborców
Polaków”.
Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r., w majątku
Ubiel koło Mińska, na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego,
a obecnie Białorusi. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, w której
żywe były patriotyczne tradycje. Połączenie patriotyzmu z
miłością do muzyki przyszły kompozytor zawdzięczał matce
Elżbiecie, która była także jego pierwszą nauczycielką muzyki.
Wychowanie rodzinne oraz późniejsza edukacja muzyczna w
kraju (Mińsk, Warszawa) i za granicą (Berlin) pozwoliły na
pełne rozwinięcie wyjątkowego talentu artystycznego.
Wybitne dokonania uczyniły z niego „ojca polskiej opery
narodowej”, który znany jest głównie dzięki swoim
największym dziełom – operom „Halka” i „Straszny Dwór”
Pierwsze koncertowe wykonanie „Halki” (1848),
a następnie sceniczne (1854), przeszły bez echa. Prawdziwe
uznanie i wielki sukces Moniuszko odniósł dopiero w 1858 r.,
kiedy w Teatrze Wielkim wystawiono nową czteroaktową
wersję „Halki". Entuzjastyczne przyjęcie premiery stanowiło
punkt zwrotny w jego karierze muzycznej. Moniuszko został
powołany na stanowisko pierwszego dyrygenta Opery
Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie. Od 1864 r. był
profesorem kompozycji, harmonii i kontrapunktu oraz
prowadził zespół chóralny w Instytucie Muzycznym. W latach

1862-64, w okresie zaostrzającej się sytuacji politycznej i
wybuchu powstania styczniowego, pracował nad „Strasznym
dworem”, który wystawiony w 865 r. został bardzo dobrze
przyjęty.
Entuzjazm
publiczności
przerodził
się
w
manifestację uczuć patriotycznych, co w efekcie
doprowadziło do zdjęcia przedstawienia przez rosyjską
cenzurę po trzech spektaklach.
Starania Moniuszki o wystawienie którejś ze swych oper w
Paryżu nie przyniosły efektów, ale w krajach słowiańskich
jego twórczość zyskała duże uznanie. Za jego życia „Halkę”
wystawiono w Pradze, Moskwie i Petersburgu.
Moniuszko zmarł nagle na atak serca 4 czerwca 1872 r.
w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe artysty, w których
uczestniczyło 100 tysięcy osób, przerodziły się w jedną
z największych manifestacji narodowych ludności Warszawy.
Większość pamiątek po kompozytorze i materiałów
rękopiśmiennych Moniuszki przechowuje Warszawskie
Towarzystwo Muzyczne im. S.
Moniuszki.
Powstaje
również
muzeum w Ubiel, gdzie Moniuszko
jest traktowany jako wybitny
kompozytor białoruski.
Mimo podejmowanych w ostatnich
latach przez polskich muzyków prób
upowszechnienia muzyki Moniuszki,
jego utwory nie weszły dotąd do
regularnego repertuaru teatrów
światowych. Według muzykologów
powodem jest to, że twórczości
Moniuszki, którą uważa się za wzór
muzyki
słowiańskiej,
brakuje
uniwersalizmu. W samej Polsce po
odzyskaniu
niepodległości
twierdzono, że muzyka jest porządnie
napisana, nie brak jej melodyjności i
wdzięku, ale pogardzano warsztatem
kompozytorskim, uznając go za
wtórny i zachowawczy. Moniuszko
uzyskał opinię kompozytora mało
oryginalnego, niezbyt wybitnego.
Stanisław Moniuszko
W ostatnich latach te oceny rzekomo
(grafika Adolphe’a Lafosse’a)
niskiej wartości jego kompozycji
zaczęto rewidować podkreślając, że
dzieła te grane są w wersji zniekształconej. Młode pokolenie
polskich muzykologów, specjalizujących się w twórczości
Moniuszki, po rekonstrukcji oryginalnych partytur
stwierdziło, że utwory kompozytora uległy kompletnej
falsyfikacji, a zmiany w instrumentalizacji zmieniły zupełnie
ich charakter. Oryginalne wersje jego utworów świadczą o
tym, że Moniuszko był człowiekiem wielkiego talentu.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne rozpoczęło wydawanie
wszystkich dzieł Moniuszki w kształcie autorskim. Oryginalne
wersje utworów zaczęto również wykorzystywać na
kolejnych festiwalach Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju.
Rekonstrukcja prac Moniuszki pozwoli być może na odkrycie
nieznanego oblicza kompozytora i jego zaistnienie
w świadomości współczesnych Polaków, w sposób bardziej
odpowiadający jego talentowi.
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława
Moniuszki w Rzeszowie to nowa inicjatywa kulturalna, której
celem jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz
utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości
zarówno Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich
kompozytorów z XIX i XX w. Jego pierwsza edycja odbędzie
się w Rzeszowie w dniach 20-27 września br. 

Kronika Polonii | CZERWIEC 2019 | strona 21

WSPOMNIENIA
Z FESTIWALU POLART
2018 W BRISBANE
Henryk Kurylewski, dyrektor
Artystyczny Festiwalu PolArt 2018
Geneza Festiwalu
Historia Festiwalu PolArt sięga
1975 roku. Motywowani nostalgią
za
Ojczyzną
i
„instynktem
macierzyńskim” by nie zatracić poczucia tożsamości
narodowej u swoich dzieci, Koło Polek Australii i Nowej
Zelandii zainicjowało festiwal młodzieżowy początkowo
znany, jako ArtPol. Wielu doświadczonych nauczycieli,
mentorów, młodzieży i rodziców oraz ogromna liczba
ochotników pracujących „za kulisami” nie szczędząc wysiłku
rozpoczęło to, czym jest dzisiaj PolArt. Ponad 40. letnia
tradycja świętowania „wszystkiego co polskie" rozrosła się
w czasie do rozmiarów największego polskiego festiwalu
kultury polskiej poza Polską. Festiwal ma swoje korzenie
w polskiej kulturze i historii, jego adresatami są jednak
wszyscy mieszkańcy Australii, miłośnicy kultury, folkloru,
sztuk pięknych, literatury i filmu, którzy biorąc udział
w festiwalu składają w ten sposób hołd bogatemu i żywemu
dziedzictwu naszego narodu.

Przygotowania do Festiwalu (2015 – 2018)

Organizacyjnym.
Zaproponowane
logo
festiwalu
(zaprojektowane wspólnie przez Henryka Kurylewskiego
i Szczepana Urbanowicza) zostało jednogłośnie zatwierdzone.
Logo było podstawą dla Marcina Mettera w opracowaniu
interaktywnej
strony
festiwalu,
będącej
później
kompleksowym źródłem wszystkich informacji z nim
związanych.
Komitet Organizacyjny spotykał się co miesiąc przez
wszystkie lata aż do momentu rozpoczęcia festiwalu,
omawiając możliwe scenariusze dla każdego przewidywanego
wydarzenia. Warto odnotować, że wiele aspektów
proponowanego programu festiwalowego, w miarę
przyjmowania
wniosków
od
uczestników,
było
modyfikowanych w stosunku do oryginalnego planu. Każdy
nowy pomysł rodzący się podczas owocnych spotkań,
napełniał Komitet Organizacyjny jeszcze większą energią
i entuzjazmem, zwiększając nasze przekonanie do realizacji
tego ambitnego projektu, do którego się zobowiązaliśmy.
Nierealistycznym byłoby stwierdzenie, że nie było
problemów podczas przygotowań do festiwalu − było wiele
i takich, które wydawały się nie do pokonania, jednak
pozytywne i profesjonalne nastawienie Krzysztofa
Dutkowskiego, lidera kierującego administracją całego
przedsięwzięcia, dało wyniki. Festiwal PolArt 2018 stał się
rzeczywistością, a społeczność polska w Brisbane mogła być
niezwykle dumna z realizacji tego projektu.
Ambicją każdego kolejnego festiwalu jest rozszerzenie
zakresu wydarzeń. Koszty organizacji tak wielkiego święta
„szeroko pojętej kultury i promocji Polski” rosną
w oszałamiającym tempie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni

Po organizacji dwóch poprzednich Festiwali PolArt
w Brisbane w latach 1988 i 2000 zdawałem sobie sprawę jak
duże jest to przedsięwzięcie. Za
każdym razem trzeba zaczynać
wszystko od początku. Jeszcze
przed festiwalem w 2015 r.
rozpoczęliśmy
wstępne
przygotowania, czyli rozeznanie i
inspekcja różnych teatrów i galerii
sztuki w dzielnicy kultury w
Brisbane, a także w Redlands Shire
i Gold Coast. Były to też spotkania
z
przedstawicielami
władz
lokalnych i stanowych w celu
omówienia szerokiego zakresu
wymagań
technicznych
i
szczegółów
budżetowych
projektu,
który
miał
być
realizowany dopiero za blisko 4
Komitet Organizacyjny Festiwalu, od lewej: A. Kosiński, U. Nadstazik, H. Kurylewski, A. Kowal, J. Fijał, M.
lata.
Hoppe, M. Metter, M. Biedak, A. Politowska, M. Urbański, S. Iskra, M. Skubisz, A. Bałon, T. Lauf, K. Dutkowski, D.
Tak więc już rok 2015 był
Szweryn, A. Langford, I. Rafalski, B. Andrusiewicz, J. Szymczyk | zdj. R. Federowicz
pracowity, ale na zakończenie
i dziękujemy wszystkim naszym sponsorom, wszystkim tym,
Festiwalu PolArt 2015 w Melbourne mogłem przedstawić
którzy nas wspierali. Szczególne dziękujemy osobom
wizję PolArt 2018 w Brisbane. W styczniu 2016 r., kiedy
i organizacjom, które były z nami przez cały czas: Polonii
podjęto oficjalną decyzję, że Brisbane będzie następnym
w Queensland, PolArt Inc. oraz Radzie Naczelnej Polonii
miastem gospodarzem, rozpoczęła się jazda kolejką górską.
Australijskiej.
Pierwszym zadaniem, zaraz po ogłoszeniu Brisbane miastem
Problemem, z którym borykają się kolejne festiwale, jest
następnej edycji festiwalu, było podjęcie decyzji o rezerwacji
uzyskanie wiarygodności i poparcia władz lokalnych,
odpowiednich miejsc i sal na koncerty, wystawy i inne
stanowych i federalnych Australii, a także poparcia ze strony
wydarzenia towarzyszące Festiwalowi oraz negocjowanie
Rzeczypospolitej Polskiej. PolArt 2018 w Brisbane był
dalszych kwestii technicznych.
z całego serca wspierany przez Ambasadora RP w Australii
W czerwcu 2016 r. w Klubie Polskim w Milton odbyło się
Michała Kołodziejskiego, który objął festiwal swoim
otwarte spotkanie, gdzie wizja PolArt 2018 Brisbane została
patronatem. Tym sposobem PolArt 2018 uzyskał większą
przedstawiona
wszystkim
osobom
zainteresowanym
wiarygodność,
motywującą
lokalnych
i
stanowych
w stworzeniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu. Na
parlamentarzystów
do
udzielenia
publicznego
wsparcia
spotkaniu rozdzielono kluczowe role w Komitecie
w promowaniu festiwalu przez władze Brisbane.

Kronika Polonii | CZERWIEC 2019 | strona 22

Festiwal PolArt 27 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019
Uroczystość inauguracyjna Festiwalu PolArt 2018 miała
miejsce w Bibliotece Stanowej w Brisbane, a poprowadził ją
Krzysztof Dutkowski, przewodniczący festiwalu. Festiwal
otworzyła Annastacia Palaszczuk, Premier Queensland
wspólnie z Michałem Kołodziejskim, Ambasadorem RP
w Australii. Towarzyszyli im Stirling Hinchliffe, minister
ds. samorządu terytorialnego i wielokulturowości oraz
Małgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii
Australijskiej (RNPA). Przez 10 słonecznych dni Brisbane było
miejscem kulturalnej stolicy Polski w Australii. Na ulicach
spotykało się osoby w tradycyjnych polskich strojach, liczne
plakaty informowały o festiwalu, a most Wiktorii łączący
miasto z dzielnicą Southbank nocą oświetlono białymi
i czerwonymi światłami, kolorami polskiej flagi narodowej.
Bogaty i różnorodny program festiwalu (ponad 40
wydarzeń)
obejmował
koncerty
artystów
z
Australii
i
Polski,
przedstawienia teatralne,
kabarety, pokaz polskich
filmów, szereg wystaw
historycznych
oraz
wystawę prac artystów
polonijnych, warsztaty o
różnorodnej
tematyce,
lunch literacki i wiele
innych.
Szczególną
popularnością cieszyły się
trzy
koncerty
zatytułowane Polish Folk,
Pole
Dancers
Present
i Pol-Folk-Mania z udziałem
13
zespołów
folklorystycznych
z Australii i Nowej Zelandii − wielobarwne, dynamiczne,
świetnie przygotowane. Aranżacja muzyczna, kolory,
uśmiechnięci tancerze i tancerki, tupot butów, fruwające
spódniczki, warkocze oraz ciupagi – wszystko to przerosło
oczekiwania wielu widzów. Był też specjalny program dla
najmłodszych pod nazwą Dzień Dziecka oraz pokaz mody
(pierwszy raz na Festiwalu PolArt.
W Sylwestra uczestnicy festiwalu wraz z rodzinami
i wszystkimi zainteresowanymi bawili się w hotelu Sofitel
w centrum Brisbane. Hasło balu Zaczarowany Ogród
zmobilizowało panie do przybycia we własnoręcznie
uplecionych wiankach ze świeżych kwiatów, które
przygotowały przed południem na specjalnych warsztatach
(Wianki Making Workshop) w Domu Polskim.
Pierwszy dzień Nowego Roku 2019 uczestnicy PolArt
przywitali pięknymi polskimi kolędami. O godzinie 14. katedra
pw. św. Stefana rozbrzmiała chórem festiwalowych głosów.
Wspaniale było słuchać i oglądać młodzież z zespołów
folklorystycznych, która mimo hucznej zabawy sylwestrowej
poprzedniej nocy, tłumnie stawiła się na wspólnym śpiewaniu
kolęd. Niektórzy przyszli nawet w regionalnych strojach, co
było nie lada wyczynem przy temperaturze ok. 30 stopni. Po
kolędach, zgodnie z tradycją, uroczystą noworoczną mszę św.
odprawił biskup Ken Howell w asyście ks. Tadeusza
Przybylaka, ojca Tomasza Bujakowskiego oraz ks. Grzegorza
Gawła.
Miasto Brisbane otworzyło swoje podwoje dla blisko 600
uczestników festiwalu – artystów, tancerzy, aktorów,
muzyków, fotografów, pisarzy i projektantów mody

z Australii, Nowej Zelandii i Polski. Występowali oni w takich
prestiżowych miejscach jak Queensland Performing Arts
Center, Biblioteka Stanowa w Brisbane czy Queensland
College of Art na Griffith University. Wiele wydarzeń miało
miejsce na terenie Domu Polskiego w Milton, siedzibie
Stowarzyszenia Polaków w Queensland, jednego ze
sponsorów festiwalu. Z kolei Redland Performing Arts Centre
było sercem festiwalu poza miastem.

Po Festiwalu
Swój artystyczny sukces Festiwal PolArt 2018 w Brisbane
zawdzięcza pracy prężnego Komitetu Organizacyjnego,
składającego się w większości z młodych ludzi − drugiego lub
trzeciego pokolenia polskich Australijczyków. Należy im się
pochwała za entuzjazm, poświęcenie i umiejętność działania
na rzecz wspólnej sprawy. Jako przyszłych liderów
polonijnego społeczeństwa
w Australii ich praca i jej
owoce zasługują na słowa
najwyższego uznania.
Festiwal PolArt 2018 był
piątym, na którym pełniłem
rolę
kierownika
artystycznego.
Jestem
dumny, że miałem okazję
zaprezentować
swoje
polskie korzenie kulturowe
w
rodzinnym
mieście
Brisbane.
Szczególnego
znaczenia
tej
edycji
festiwalu dodaje fakt, że
rok 2018 jest rokiem
stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Nie
Wielki finał Festiwalu | zdj. H. Kurylewski
jest ważne, gdzie się
urodziliśmy ani też, jaki obecnie mamy paszport. „Bycie
Polakiem” to coś, co pochodzi z serca − wrażliwość, która
mistycznie łączy Cię z krajem geograficznie tak dalekim, lecz
w niewytłumaczalny sposób tak bliskim i drogim!
Z perspektywy udziału w poprzednich festiwalach,
uważam, że PolArt 2018 w Brisbane był ogromnym sukcesem,
największym do jakiego była zdolna społeczność z Brisbane.
Teraz pył osiada na górze pracy włożonej w organizację
festiwalu. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za blisko
4. letnią współpracę, która dała nam dużo satysfakcji.
Dziękuję również wszystkim uczestnikom, ich rodzinom
i każdemu, kto swoją obecnością i działaniem wspierał ten
festiwal.
Praca Komitetu Organizacyjnego PolArt 2018 jest
zakończona. Teraz czekamy na PolArt 2021 w Sydney, na
który z przyjemnością przyjedziemy już, jako zrelaksowani
uczestnicy. Szczegółowy program festiwalu wraz z listą
sponsorów znajduje się pod linkiem www.polart2018.com.au
Od Redakcji:
Henryk Kurylewski jest synem polskich emigrantów po II
wojnie św., urodził się w Brisbane. Tancerz, choreograf, nauczyciel.
Wystąpił w wielu rolach tańcząc w Ballet Theatre of Qld. W 1982
r. założył zespół tańca „Obertas” i nadal jest jego dyrektorem
artystycznym i choreografem. W 1988 r. po raz pierwszy pojechał
do Polski, aby poszerzyć wiedzę o polskich tańcach regionalnych.
Jest ceniony jako choreograf, prowadzi warsztaty tańców
narodowych w szkołach baletowych zarówno w Australii jak i za
granicą. Z trzynastu festiwali polonijnych PolArt był dyrektorem
artystycznym pięciu. 
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WIELKANOCNE PODARUNKI DLA DZIECI Z
PAPUI NOWEJ GWINEI
Rafał Jarosz

„W oczach dzieci można zobaczyć niebo”, mówi nam ks.
Damian Szumski, polski misjonarz Świętej Rodziny, a zarazem
kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Muli Kewabi
w Papui Nowej Gwinei. Ks. Damian od ponad 10 lat pracuje na
codzień ze społecznością lokalną Muli, rozsianą na ogromnym
obszarze prowincji Southern Highlands. Tuż po przyjeździe
w 2008 r., jednym z celów jakie postawił sobie młody
misjonarz było wybudowanie pierwszych ośrodków
edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców Muli, w tym
przedszkola i szkoły podstawowej.
„Ludzie mają duże zaufanie do misjonarzy. W zasadzie, co
misjonarz powie, to robią” i podobnie było ze szkołą, wspomina
ks. Damian. Lokalni mężczyźni szybko wybudowali pierwszy
budynek korzystając z dostępnych materiałów, tj. bambusa
(ściany), słomy (dachu) i piachu (podłoga). Szkoła szybko stała
się dumą mieszkańców − centrum spotkań i wydarzeń
kulturalno-edukacyjnych. Może trudno w to uwierzyć, ale
szkoła zmieniła codzienność i nadała cel wielu młodym
Papuańczykom. I co najbardziej szokujące, każdy młody uczeń
z upragnieniem czeka na kolejny dzień nauki. Są po prostu
spragnieni wiedzy.
Cytując słowa Jana Pawła II „… troska o dziecko jest
pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do
człowieka” – tego właśnie uczy ich na nowo ewangelizując
papuaskie rodziny ks. Damian. Szczególnym, kulturowym
wyzwaniem jest także potrzeba budowania równości
w dostępie do edukacji dla młodych dziewczyn i kobiet, które
ze względu na narzucany im obowiązek opieki nad
gospodarstwem domowym, mimo możliwości, nie mogą
rozpocząć nauki. W Muli jest już „nowocześnie” – chłopcy
i dziewczęta wspólnie spędzają 6 godzin dziennie ucząc się
pisania, czytania i matematyki. Już wielu z nich, dzięki nauce
w Muli, uzyskało możliwość podjęcia nauki w mieście,
kontynuując realizację swoich marzeń. „Dzisiaj młodzi ludzie
z Muli inaczej myślą i inaczej postępują stając się bardziej
otwartymi i wrażliwymi na innych”, podkreśla ks. Damian.
Od roku, warunki szkolne uległy znacznej poprawie. Choć
nadal bez prądu i bieżącej wody pitnej, szkoła ma nowy,
blaszany budynek! Sfinansowany ze środków pomocowych
polskiego rządu stał się nowym, centralnym miejscem spotkań
i nauki dla najmłodszych parafian i mieszkańców Muli.
Otwarty oficjalnie przez biskupa całej diecezji Mendi ks.
Donalda Lipperta w 2018 r., budynek znacząco wyróżnia się
swoim wyglądem, a drewniana podłoga pozwoli w przyszłości
na wstawienie stolików biurkowych, krzeseł i tablicy.
Rok szkolny trwa! Dzieci podzielone na klasy zdobywają

Wejście główne do nowego budynku szkoły. R. Jarosz oraz
ks. D. Szumski, misjonarz i proboszcz parafilii katolickiej w Muli, PNG

W jednej z sal nowego budynku szkolnego.R. Jarosz
i dzieci klasy 1 wraz z nauczycielkami. Autor: B. Raymond

wiedzę od swoich nauczycieli. Są szczęśliwe, tym niemniej ks.
Damian ma już kolejny, ambitny plan: „chciałbym wybudować
prawdziwą klasę dla naszego przedszkola”. Na razie
przedszkolaki uczą się w bambusowym, skromnym szałasie
korzystając z uroków piaskowej podłogi…
Codzienne problemy, jakie stoją przed mieszkańcami
górzystych terenów Muli to nie tylko brak dostępu do szkół
czy placówek opieki medycznej, ale także podstawowych
przyborów i rzeczy umożlwiających normalną pracę szkoły.
Dlatego też, we współpracy z ks. Przemysławem Karasiukiem
z Canberry, Ambasada RP postanowiła zorganizować
wielkanocną zbiórkę wśród Polonii Canberry. Przez kolejne
trzy tygodnie, każdy mógł przynieść do Centrum Jana Pawła II
w Narrabundah to, czego w tym momencie brakuje najbardziej
dzieciom ze szkoły w Muli: plecaków, różnych przyborów
szkolnych, dziecięcych butów, najlepiej tych nadających się do
chodzenia po deszczu oraz latarek − najlepiej solarnych
z uwagi na brak możliwości kupna baterii. Rezultat zbiórki
przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Każde dziecko
z pewnością otrzyma polski prezent szkolny, a do tego garść
cukierków.
Udało się zebrać z naddatkiem wszystkiego, co maluchy
z Papui Nowej Gwinei potrzebują by nauka sprawiała im
jeszcze więcej radości. W najbliższym czasie, Polska Szkoła
w Canberze zorganizuje wysyłkę zgromadzonych darów,
przekazując paczki w ręce polskiego konsula w PNG ks. Jana
Czuby. Dyrektor Szkoły Piotr Antonik podkreśla: „Dzięki
zaangażowaniu naszej Polonii otworzyliśmy drzwi do nawiązania
bliższej współpracy ze szkołą w Muli. Liczmy, iż impuls ten nieść
będzie ze sobą okazję do poznania życia codziennego dzieci z obu
szkół partnerskich, a w przyszłości rozwijaniu tej współpracy. Jest
to przecież doskonała okazja dla naszych uczniów z Canberry do
poznania innych kultur, docenienia warunków, jakie mają oraz
możliwości, którym stwarza im nasza cywilizacja. Hasło
„pomaganie” wciąż nie jest przereklamowane!”
Mamy nadzieje, że zbiórka stanie się naszą polonijną
tradycją by, co roku w okresie wielkanocnym podzielić się
wspierając działalność, obecnie dziewięciu, polskich
misjonarzy Zgromadzenia Świętej Rodziny w Papui Nowej
Gwinei.
Od Redakcji: Rafał Jarosz − doktor nauk ekonomicznych
i wykładowca akademicki. Od 2010 r. pracownik Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. W latach 2011-2014 i 2016-2017 ekspert
ds. gospodarczych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Od 2018 r.
I Radca ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Canberze
odpowiedzialny m.in. za realizację projektu polskiego rządu
budowy szkoły podstawowej w miejscowości Muli w PNG. 
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TRAMWAJE CZERWIENIĄ MIGAJĄ
W STOLICY AUSTRALII

etapach: linia biegnąca z centrum miasta do Gungahlin oraz
połączenie centrum z Woden. Wykonanie prac związanych z
tym największym przedsięwzięciem w zakresie infrastruktury
Maria Bogatko
w Canberze, zostało ustalone w trybie Publiczno-Prywatnego
Partnerstwa (PPP). PPP jest zrzeszeniem publicznych i
W sobotę 20 kwietnia 2019 r. nastąpiło uroczyste
prywatnych sektorów gospodarki, w celu realizacji wielkich, a
otwarcie pierwszej linii tramwajowej (light rail) w Canberze.
co za tym idzie bardzo kosztownych projektów dotyczących
Pomimo pochmurnego dnia frekwencja dopisała i na
infrastruktury pro publico bono. Light Rail PPP jest
uroczystości przyszło prawie 25 tys. mieszkańców. Na trasie
porozumieniem biznesowym pomiędzy rządem ACT i
Civic–Gungahlin kursowało 10 tramwajów wykonując
konsorcjum Canberra Metro. W połowie 2016 r. Canberra
130 rund, przejeżdżając łącznie 1560 km. Pełny, zintegrowany
Metro wygrało przetarg na budowę i obsługę light rail, a
system rozpoczął swoją działalność 29 kwietnia br. Nazwa
następnie przekształciło się w Transport Canberra and City
„light rail” używana jest dla zmodernizowanej wersji
Services. W skład nowej organizacji weszła również firma
tramwajów, jeżdżących z mniejszą prędkością na torach w
autobusowa Action.
obszarach zabudowanych, a z większą prędkością (do
Kontrakt pomiędzy rządem ACT a Canberra Metro został
70 km/h) na wyznaczonych odcinkach.
zawarty na 20 lat i obejmuje projekt, budowę oraz
W ostatniej dekadzie tramwaje w Australii zaczęły
konserwację linii tramwajowych. Po upływie tego czasu light
przeżywać renesans i wracają jako środek publicznego
rail przejdzie na własność rządu ACT. Początkowe koszty
transportu, między innymi z
zostały oszacowane na 707 mln
uwagi na wzrost zaludnienia
dolarów.
Wkład
rządu
w miastach, a co się z tym
federalnego wyniósł 67 mln
wiąże potrzebę masowego,
dolarów. Ostateczny koszt ma
szybkiego i bezkolizyjnego
zmieścić się w granicach 1,3-1,6
przewozu
ludzi.
Po
raz
miliarda dolarów. Aktualne
pierwszy tramwaje konne lub
wydatki, jakie ma ponieść rząd
na napęd parowy pojawiły się
ACT na realizację i utrzymanie
w miastach australijskich pod
linii
tramwajowych,
będą
koniec drugiej połowy XIX w.
wynosić 65 mln rocznie przez
Na początku XX w. zaczęły
20 lat.
kursować
tramwaje
Projekt budowy masowego
elektryczne w Melbourne,
transportu
w
Canberze
Sydney, Adelaide, Brisbane,
wywołał fale dyskusji na temat
Hobart oraz Freemantle. Z
przydatności i opłacalności
czasem wiele z tych linii
tego przedsięwzięcia. Pojawiły
Northbourne Avenue, Canberra | zdj. A. Liso
zostało skróconych lub nawet
się również głosy krytyki.
zamkniętych, z uwagi na brak prac konserwacyjnych podczas
Partia Liberalna, pozostająca w ACT w opozycji, ogłosiła przed
II wojny światowej oraz wzrost liczby samochodów
wyborami w 2016 r., że jeżeli wygra wybory to zrezygnuje z
osobowych. Ocalała jedynie sieć tramwajów w Melbourne,
projektu między innymi z uwagi na jego wysokie koszty.
stanowiąca obecnie największą sieć na świecie.
Wybory wygrała po raz piąty Partia Pracy, dla której projekt
Tramwaje w Canberze były już w oryginalnych planach
budowy light rail był jedną z najważniejszych obietnic
architektów stolicy, Waltera Burley Griffin i Marion Mahony.
wyborczych.
Niestety plany budowy linii tramwajowych nie zostały
Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2016 r. Otwarta
zrealizowane, a transport publiczny zapewniały jedynie linie
w kwietniu br. pierwsza trasa łącząca centrum z Gungahlin,
autobusowe. Projekty dotyczące budowy linii tramwajowych
biegnąca wzdłuż Northbourne Avenue i Flemington Road, ma
rzadko były poruszane do początków lat 90. Canberra przez
12 km długości, 13 przystanków i będzie obsługiwana przez
wiele lat była miastem, którego mieszkańcy polegali głównie
14 składów tramwajowych. System biletowy zostanie w pełni
na
indywidualnym
transporcie
samochodowym,
zintegrowany − ten sam bilet będzie ważny w tramwajach
wspomaganym siecią linii autobusowych. W miarę rozwoju
i autobusach. Wagony tramwajowe o długości 33 metrów
stolicy i szybkiego wzrostu populacji zaczęło przybywać
mogą zabierać jednorazowo 276 pasażerów. W godzinach
problemów: wzrastająca liczba samochodów, zatłoczone drogi
szczytu tramwaje będą jeździć co 6 minut, poza szczytem co
w godzinach szczytu, ciągle wydłużający się czas dojazdów do
10-15 minut. Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów na
pracy z dzielnic mieszkaniowych, czy chociażby rosnące ceny
każdym przystanku oraz w wagonach zainstalowano kamery
parkingów. Pomysł budowy zintegrowanego systemu
CCTV, poziom podłogi w wagonach odpowiada poziomowi
transportu publicznego, zaplanowanego w taki sposób, aby
peronu, przewidziane są miejsca dla wózków inwalidzkich,
zachęcić mieszkańców do zostawienia samochodu w domu, a
wózków dziecięcych i rowerów.
tym samym odciążyć sieć dróg i zmniejszyć emisję gazów
Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost ludności
cieplarnianych, powoli dojrzewał do realizacji.
Canberry do 500 tysięcy w 2030 r., opracowywane są obecnie
W 1989 r. Canberra uzyskała status terytorium
wstępne plany budowy następnych linii. Projekty obejmują
samorządowego z własnym rządem, co pozwoliło na zajęcie
następujące połączenia: Belconnen z lotniskiem, Barton z
się z większą troską planami rozbudowy i modernizacji miasta.
Fyshwick, Woden z Tuggeranong, Woden z Molonglo oraz
W latach 1991-2000 pojawiło się kilka luźnych projektów
City i Belconnen z Kippax.
budowy linii tramwajowych. Pierwszy konkretny plan,
Między innymi dzięki takim inwestycjom, rośnie ranga
dotyczący budowy light rail, powstał po przeprowadzeniu
Canberry w skali krajowej i międzynarodowej, jako miasta
dogłębnych studiów i badań. W 2014 r. została powołana
wspaniałego do życia, turystyki, inwestycji i studiowania. 
Agencja Capital Metro, która zajęła się kompleksowym
opracowaniem i realizacją planu budowy linii w dwóch
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TIDBINBILLA – UDZIAŁ AUSTRALII
W PODBOJU KOSMOSU
Aleksandra Płazińska
Tidbinbilla – to miejsce znane chyba każdemu
mieszkańcowi Canberry, jedno z miejsc, gdzie obowiązkowo
zawozimy gości z Polski na wycieczkę. Tutaj można spotkać
australijskie zwierzęta w ich naturalnym środowisku − całe
stada kangurów, wombata, emu, misia koalę, a nawet przy
odrobinie szczęścia zobaczyć płochliwego dziobaka. Rezerwat
przyrody Tidbinbilla leży w granicach ACT, niecałe 40 min.
jazdy samochodem od centrum miasta i jest częścią Parku
Narodowego Namadgi. Obejmuje powierzchnię dużej doliny
u stóp góry Tidbinbilla i pasma górskiego Gibraltar. Kiedyś
góra Tidbinbilla była miejscem, gdzie odbywały się ceremonie
inicjacyjne lokalnego ludu aborygeńskiego Ngunnawal,
a nazwa Tidbinbilla pochodzi od aborygeńskiego słowa
Jedbinbilla – „miejsce, gdzie chłopcy stają się mężczyznami”.
Tidbinbilla to również miejsce unikalne i warte
odwiedzenia z innego powodu. Niedaleko rezerwatu
przyrody, w dolinie rzeki Paddys (dopływu Cotter)
zlokalizowano kompleks znany, jako Canberra Deep Space
Communication Complex (CDSCC) czyli „stacja komunikacji
w przestrzeni kosmicznej”. Miejsce to zostało wybrane
nieprzypadkowo. Od pobliskiej Canberry stację oddziela
rzeka Marrumbidgee, a także co ważniejsze, granitowe
wzgórza (Coolamon i Bullen Ridge oraz Urambi Hills), które
osłaniają anteny radiowe stacji od ‘hałasu’ fal radiowych
zwykle wypełniającego przestrzeń wokół większych siedlisk
ludzkich.
Stacja w Tidbinbilla jest jedną z trzech popularnie zwanych
„tracking stations” należących do tzw. Deep Space Network
(DSN), czyli sieci stacji obserwacyjnych zlokalizowanych
w strategicznych punktach kuli ziemskiej, których położenie
umożliwia utrzymywanie ciągłego kontaktu radiowego ze
statkami kosmicznymi wykonującymi międzyplanetarne misje
kosmiczne, a także obserwacje i badania odległych ciał
niebieskich. Kompleks zarządzany przez CSIRO (The
Commonwealth
Scientific
and
Industrial
Research
Organisation) należy do NASA (National Aeronautics and
Space Administration), czyli amerykańskiej Narodowej
Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Dwie
siostrzane stacje Tidbinbilla położone są w Gladston
w Kaliforni (USA) oraz w pobliżu Madrytu (Hiszpania).
Stację w Tidbinbilla oficjalnie otwarto w marcu 1965 r.,
a jej pierwszym zadaniem była łączność ze statkiem
kosmicznym Mariner 4 dokonującym obserwacji Marsa oraz
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przekazanie na Ziemię pierwszych, wykonanych z bliska zdjęć
powierzchni Marsa. Od tego czasu stacja w Tidbinbilla
odegrała kluczową rolę w dziesiątkach programów
kosmicznych wielu krajów, w tym w serii misji księżycowych
Apollo, we wczesnych lotach Space Shuttle czy pracy stacji
kosmicznej Skylab. W 2012 r. przekazywała sygnały
potwierdzające lądowanie pojazdu Curiosity na Marsie,
a w roku 2015 pierwsze obrazy Pluto ze statku New Horizons.
Dzisiaj na terenie stacji w Tidbinbilla znajduje się pięć
radiowych anten olbrzymów – jedna o średnicy 70 metrów
i cztery 34-metrowe, a w kompleksie pracuje ok. 90 osób.
Każdego dnia anteny otrzymują setki gigabajtów danych, w
tym tysiące obrazów. Trzy stacje pracujące w ramach DNS
utrzymują całodobowy kontakt z ponad trzydziestoma
statkami znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej, wśród
nich to statki misji badawczych Marsa, Jupitera, Saturna Pluto,
Księżyca i Słońca.
Stacja w Tidbinbilla prowadzi także badania w zakresie
radioastronomii, nauki zajmującej się badaniem ciał
niebieskich poprzez analizę emitowanej lub odbijanej przez
nie energii o częstotliwości radiowej. Fale radiowe docierają
do Ziemi i pokonują atmosferę ziemską czy innych planet nie
ulegając zniekształceniom. Dzięki temu możliwe jest
uzyskanie o wiele bardziej czystego obrazu odległych gwiazd
czy galaktyk niż przy użyciu instrumentów optycznych.
Konstruowanie
coraz
większych
systemów
anten
i radioteleskopów oraz ulepszanie metod przetwarzania
danych pozwala radioastronomom badać coraz odleglejsze
źródła fal radiowych z coraz większą dokładnością. Około 5%
czasu pracy największej (a więc o największym zasięgu)
70-metrowej anteny w Tidbinbilla poświęcona jest
wykrywaniu takich obiektów jak czarne dziury i pulsary oraz
różnym programom badawczym.
Na terenie stacji znajduje się też kilka anten wycofanych
już z użytku. Jedna z nich, położona najbliżej głównego
wejścia, to 26-metrowa antena DSS46, która zasłynęła tym, że
to właśnie ona otrzymała i przekazała całemu światu pierwsze
historyczne obrazy telewizyjne kosmonauty Niela Amstronga
stawiającego pierwsze kroki na Księżycu 21 lipca 1969 r.
W latach 1967-81 była zlokalizowana w Honeysuckle Creek
Tracking Station, stacji położonej o kilkanaście kilometrów od
Tidbinbilla, a zbudowanej jako obiekt wspierający misje
księżycowe programu Apollo. Po zamknięciu Honeysuckle
Creek Station antena została przeniesiona do Tidbinbilla,
gdzie służyła jeszcze przez wiele lat. W listopadzie 2009 r.
wycofano ją z użytku, ale pozostaje na miejscu jako
historyczny pomnik, który odegrał przecież tak ważną role
w podboju kosmosu.
W tym roku obchodzimy 50. rocznicę lądowania
pierwszego człowieka na Księżycu. Warto odwiedzić stację
w Tidbinbilla, gdzie w małym muzeum można obejrzeć wiele
eksponatów związanych z tym wydarzeniem i dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy na temat podboju kosmosu przez
człowieka. Stacje można odwiedzać codziennie w godzinach
od 9.00 do 17.00. 
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PRZYSTANEK CANBERRA
Inga Koralewska
Najpierw do Australii przyjeżdżali polscy skazańcy. Potem,
polscy uchodźcy. Dzisiaj z Polski przyjeżdżają do Australii ci,
którzy wybrali antypody jako miejsce do życia, albo – tak jak
my – do studiowania. W przeciwieństwie do naszych
poprzedników, nie musimy z Polski uciekać. Nie mamy
wojennych wspomnień i nie opuszczamy kraju w pośpiechu.
Zamiast płynąć przez pięć tygodni statkiem, lecimy
dwadzieścia godzin samolotem. Naszym największym
zmartwieniem jest to, czy pieniądze ze stypendium wystarczą
nam na życie i to, kto zaopiekuje się naszymi zwierzętami,
kiedy wyjedziemy z Polski. Inaczej niż wielu przed nami, nie
cierpimy głodu, a po przyjeździe nie koczujemy w ośrodku dla
uchodźców. Nie musimy bać się tego, że ktoś nie wynajmie
nam mieszkania ze względu na pochodzenie. Jest lepiej. Ci,
Inga Koralewska | udostępniła I.K.
którzy przyjechali kilkadziesiąt lat wcześniej przetarli nam
I może to właśnie dlatego, ze względu na jej nietypową,
szlak.
rozległą budowę, tak trudno jest tu poznać przyjaciół. Bo
Miasto-nie-miasto Canberra wita nas z otwartymi
przecież nie ma tu miejsca na to by stać w tłumie i ścisku. Albo
ramionami. Z obawy przez japońskim atakiem z morza,
w długiej kolejce. Nie ma okazji by na siebie w tej kolejce czy
wybudowana z dala od wybrzeża, położona w górach
na parkingu pokrzyczeć. A jak wiadomo, nic tak nie zbliża jak
Canberra bardziej przypomina Bieszczady, niż Australię znaną
dobra kłótnia o pęto kiełbasy. Najłatwiej o kłótnie w
nam z filmów i książek. Tak jak w Bieszczadach, z których
autobusach, ale niestety większość mieszkańców Canberry
pochodzę znajduje się tu sztuczny zbiornik wodny i zapora.
jeździ samochodami. Pewną nadzieję na zmiany niesie
Obydwa jeziora: Burley Griffin i Jezioro Solińskie powstały w
niedawno uruchomiony tramwaj. Ale nie tylko projektanci
latach 60. XX w. Pierwsze otacza busz i miasto Canberra.
miasta są winni. W Canberze trudno poznać przyjaciół, bo
Drugie gęsty las i kurorty wypoczynkowe. W solińskich lasach
niemal każdy jest tu „tylko przejazdem”. Prawie nikt nie jest
przechadzają się niedźwiedzie i wilki. Na brzegach jeziora
stąd. I prawie nikt nie zostaje tu na stałe.
Burley Griffin skaczą kangury.
Samuel Johnson powiedział kiedyś, że ten
O stolicy siódmego kontynentu mówi
„kto jest zmęczony Londynem, jest
się, że jest jak wielki ogród botaniczny.
zmęczony życiem”. Parafrazując Johnsona,
„Stolica w buszu”. Zaprojektowana tak, by
o australijskiej stolicy można powiedzieć, że
i człowiek i natura wzajemnie sobie nie
ugości każdego, kto potrzebuje od życia
przeszkadzały. Szybko przyzwyczaiłam się
odpocząć.
do tego, ze miastem rządzą ptaki. O świcie
Dlatego być może mówi się też o Canberze,
budzą mnie ich głośne rozmowy, a do snu
że jest jak hostel. Położony gdzieś na
usypia mrożący krew w żyłach krzyk oposa
górskim szlaku pasma Brindabella. Czasu
wabiącego samice. Ptaki są wszędzie i
jest mało, za kilka chwil będzie trzeba
wiedzą, że mogą sobie w Canberze na wiele
wyruszyć w dalszą drogę. Dlatego razem z
pozwolić. Na kampusie uniwersyteckim
innymi podróżnikami uśmiechacie się do
nonszalancko przechadzają się wokół
siebie i chcecie wykorzystać każdy moment.
stołów rozstawionych pod eukaliptusami.
Dlatego chętnie opowiadasz nowo poznanej
Wystarczy chwila nieuwagi i już studencka
osobie historię swojego życia. Już nigdy jej
kanapka ląduje w dziobie przebiegłej
nie zobaczysz.
australijskiej sroki. W rezultacie, lunch na
A potem nalewasz wino do kieliszków,
świeżym powietrzu jest prawie jak zajęcia
rozsiadasz się wygodnie w fotelu i słuchasz
akademickie:
wymaga
najwyższego
Stali bywalcy przydomowych ogrodów
jak inni mówią. O tym, jak tuż przed
skupienia i refleksu. To właśnie ptaki, a nie
ogłoszeniem stanu wojennego trzeba było spakować się do
ludzi, spotykam popołudniami, kiedy chodzę pobiegać. Bo na
wyjazdu w dwadzieścia cztery godziny. O tym, jak bali się o
O’Connor, gdzie mieszkamy, nie widać ludzi na ulicach. Nie
rodzinę, która nie wyjechała z nimi. O tym, że tak trudno było
przesiaduje się tu na gankach, chociaż ganki są piękne. Nie
o Polsce pamiętać i o tym, że nie chciało się zapomnieć. O
tylko nie znam swoich sąsiadów, ale też nigdy ich nie
podróży statkiem i mieszkaniu w powojskowym obozie.
widziałam. Kiedy idę pobiegać, spotykam papugi i kangury, ale
O tym, kto najbardziej pomógł. O radości z pierwszej pracy.
nie ludzi. Tych można zobaczyć tylko dwa razy dziennie, kiedy
O pierwszym zbudowanym domu. O tym, jak nie zdążyło się
spacerują z psami o „psich godzinach”. Poza tym ulice są puste.
pożegnać z matką. O dobrych ludziach. I o tym, jak poczuli się
Może dlatego niektórzy mówią, że Canberra jest jak
tu jak u siebie.
klasztor. Jest tu spokojnie i cicho. Nie trzeba się śpieszyć i nie
trzeba martwić się o to, że ominie nas coś ciekawego. Można
Od Redakcji: Inga Koralewska – urodziła się w Gdyni,
za to poczuć się samotnym. Canberra ma powierzchnię 814
wychowała
w Bieszczadach. Przez ostatnie pięć lat mieszkała
km2. To o 300 km2 więcej niż Warszawa. W Warszawie
w
Warszawie.
W październiku 2018 r. przyjechała razem z mężem
mieszka niemal 2 miliony ludzi. W Canberze prawie 400
do Canberry, gdzie prawdopodobnie zostanie do 2021 r. Pracuje
tysięcy. Oznacza to, że w Canberze na kilometr kwadratowy
nad filmem dokumentalnym o Klubie Seniora w Canberze. Pisze
przypada 490 osób, podczas gdy w Warszawie jest to 3,500.
doktorat w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W Canberze każdy ma więc dla siebie dużo przestrzeni.

Kronika Polonii | CZERWIEC 2019 | strona 27

FESTIWAL ZIMOWY
W KLUBIE ORZEŁ BIAŁY
Aleksandra Płazińska
Od kilku lat Klub Orzeł Biały zrezygnował w udziale
w Festiwalu Wielokulturowym. Organizacja takiego
wydarzenia wymaga olbrzymiego wkładu czasu i pracy dużej
grupy ochotników, a osiągnięte zyski są niewspółmierne do
włożonego wysiłku. Dlatego też, z inicjatywy prezesa KOB
Andrzeja
Bajkowskiego,
Zarząd
Klubu
postanowił
zorganizować imprezę na swoim własnym gruncie, której
celem jest popularyzacja naszego Klubu, polskiej kuchni
i polskich tradycji w Canberze. Tak narodził się pomysł
Zimowego Festiwalu. Organizowaliśmy tę imprezę z nadzieję,
że nasza inicjatywa spotka się z aprobatą zarówno Polonii jak
i szerszej społeczności australijskiej i stanie się wydarzeniem
corocznym.
W tym roku organizacją Festiwalu zajęli się Basia Alwast,
Andrzej Milańczuk i Andrzej Bajkowski przy pomocy licznej
grupy ochoczych pomocników. To dzięki nim oraz świetnej
reklamie, jaką zorganizował Andrzej Bajkowski nasz Festiwal
okazał się wielkim sukcesem. Po zimnej i pochmurnej sobocie
niedziela 9. maja przywitała nas piękną pogodą. Począwszy od
godziny 13.00 przez Klub przewinęło się setki gości.
Olbrzymim powodzeniem cieszyło się stoisko bbq z polskimi
kiełbaskami serwowanymi ze smażoną cebulą oraz sałatką
z kiszonej kapusty. Osoby obsługujące stoisko nie mogły
nadążyć z serwowaniem, a zapasy wszystkich produktów
skończyły się już przed godziną 15.30! Wszystkie polskie
ciasta upieczone przez panie zniknęły ze stołu równie szybko.
Restauracja Polo była oblegana przez amatorów pierogów
i innych polskich potraw, a bar przez amatorów piwa. Były też
stoiska z biżuterią, książkami, rękodziełem, polskimi
przetworami. Zorganizowaliśmy także loterię fantową
z nagrodami w postaci polskich słodyczy i alkoholi.
Główną atrakcją Festiwalu był występ zespołu tańca
„Wielkopolska”. O 15.00 na scenie pojawiły się dzieci
w pięknych, nowych strojach krakowskich i jak zwykle
zachwyciły wszystkich zebranych – wykonały brawurowo pięć
tańców: polkę, krakowiaka, kujawiaka oraz taniec kaszubski
i góralski. Już od kilku lat nasi młodzi tancerze uświetniają
swoimi występami różne okazje. 

zdj. KP i K. Mikołajczak

Zarząd Klubu Orzeł Biały dziękuje serdecznie
wszystkim osobom, które poświęciły swój czas
i przyczyniły się do sukcesu Festiwalu.
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