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Drodzy Czytelnicy, 
Dobiega końca rok wielkich zmian, wyzwań, trudności, 

niepewności. Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 
ogarnęła praktycznie cały świat i zmusiła nas wszystkich do 
zmiany trybu życia, przyzwyczajeń, sposobu w jaki 
komunikujemy się z innymi. W czerwcu, kiedy oddawaliśmy do 
druku poprzedni numer KP, sytuacja zarówno w Australii jak i 
krajach Europy zaczęła się poprawiać. Wydawało się, że 
zaczynamy wygrywać z chorobą. Niestety, po poluzowaniu 
restrykcji w Europie, w tym także w Polsce, wirus powrócił ze 
zwiększoną siłą. W USA czy Ameryce Pd. zbierał makabryczne 
żniwo praktycznie cały czas. Natomiast Australia, stosując 
rygorystyczne restrykcje, zaczęła wychodzić na prostą.  

Zadajemy sobie wiele pytań. Czy strategia rządu 
australijskiego była właściwa? Czy nasza gospodarka wyjdzie 
z kryzysu? Czy nasze społeczeństwo nie płaci zbyt dużej ceny 
w postaci wzrostu liczby bezrobotnych, bezdomnych, osób z 
problemami psychicznymi, chorych na inne choroby, których 
leczenie zostało zaniedbane. Wreszcie pytanie zadawane 
przez niektórych – czy powinnyśmy płacić ograniczeniem 
naszych praw i swobód obywatelskich w imię zatrzymania 
postępu pandemii? A może powinniśmy zapytać – co jest 
ważniejsze, życie ludzkie czy wolność? 

Myślę, że fakt, iż cała Australia powraca do normalności, że 
wszyscy będziemy mogli spędzić święta Bożego Narodzenia w 
gronie najbliższych, jest najlepszą odpowiedzią na te pytania. 
Cieszmy się rozsądnie odzyskaną wolnością, bo od nas będzie 
zależało, czy odzyskaliśmy ją już na stałe. 

Zapraszamy do przeczytania świątecznego numeru KP.   

Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów, 
niekoniecznie zgodne z opinią redakcji. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść oraz ewentualne 
nieścisłości czy błędy, zastrzega sobie prawo do 
skrótów i zmian. W związku z ograniczeniami 
objętości i formatu Kroniki, Redakcja zastrzega sobie 
prawo wyboru tekstów dopuszczonych do druku. 
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52. ZJAZD RADY NACZELNEJ 
POLONII AUSTRALIJSKIEJ  
Małgorzata Kwiatkowska (prezes RNPA) 
i Marian Radny (wiceprezes RNPA) 

52. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
(RNPA) odbył się w dniu 10 października 2020 roku. 
Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie pozwoliły 
na organizację Zjazdu w Canberze, co zostało postanowione 
na poprzednim Zjeździe. 52. Zjazd RNPA został 
przeprowadzony zdalnie przy pomocy komunikatora 
internetowego Zoom Meeting. W obradach wzięli udział 
delegaci reprezentujący 21 organizacji członkowskich RNPA, 
dysponujący 77 mandatami z następującym rozdziałem: 
organizacje z Nowej Południowej Walii – 36, Queensland – 5, 
Wiktorii – 9, Australii Południowej – 5, Tasmanii – 3, 
Australijskiego Terytorium Stołecznego – 4, Australii 
Zachodniej – 4. Organizacjom o zasięgu krajowym przyznano 
łącznie 11 mandatów. Zgodnie ze statutem Rady, 5 mandatów 
otrzymali członkowie prezydium, którzy nie posiadali 
mandatu organizacji członkowskiej RNPA; jeden mandat 
otrzymała też przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

Prezes Rady Naczelnej, Małgorzata Kwiatkowska, 
powitała delegatów oraz zaproszonych gości – ambasadora 
RP w Australii Michała Kołodziejskiego i konsul generalną RP 
w Sydney dr Monikę Kończyk. W Zjeździe uczestniczył 
również koordynator Polskiej Misji Katolickiej na Australię i 
Nową Zelandię, ks. Tadeusz Przybylak, członek Prezydium 
RNPA. Decyzją delegatów obradom 52. Zjazdu przewodniczył 
Marian Radny, wiceprezes RNPA. 

Ambasador M. Kołodziejski w swym wystąpieniu 
poinformował o upływie 25-letniej misji honorowego konsula 
generalnego RP w Melbourne dr. Jerzego Łuk-Koziki. 
Wspomniał też o współpracy ze zmarłym niedawno śp. 
Marianem Pawlikiem OAM, wieloletnim prezesem Federacji 
Polskich Organizacji w Wiktorii; deklarował chęć współpracy 
z następcą zmarłego prezesa. Ambasador deklarował 
współpracę z całą Polonią australijską, wyraził przy tym 
zaniepokojenie obecną sytuacją w „Polonii” – Stowarzyszeniu 
Polskim w Queensland. Podkreślił też, że Ambasada RP 
zawsze będzie wspierać kulturę polską i język polski. 

Konsul generalna dr Monika Kończyk podsumowała 
pierwszy rok swej pracy w Australii oraz podziękowała za 
współpracę, życzliwość i zrozumienie ze strony Polonii. Mimo 
panującej pandemii konsulat generalny RP w Sydney jako 
jedyny w Australii, nie przerwał swej konsularnej działalności. 
Konsul poinformowała o akcji „Lot do Domu”, w ramach której 
umożliwiono powrót do Polski Polakom przebywającym w 
Australii. Akcja była ogromnym przedsięwzięciem 
logistycznym. Po raz pierwszy od Igrzysk Olimpijskich w 2000 
roku, dwa polskie samoloty (czartery) wylądowały w Sydney. 
Konsul poinformowała również o zrealizowanym projekcie 
„Wirtualne wakacje w Polsce”, o planowanym festiwalu 
filmów polskich w Perth i Sydney, oraz o naborze wniosków o 
dofinansowanie projektów polonijnych. Konsul podkreśliła 
niezbywalność prawa Polaków do używania języka polskiego 
w Australii oraz swobody organizowania się Polonii zgodnie z  
obowiązującym w Australii prawem. 

W części statutowo-regulaminowej Zjazdu delegaci 
przyjęli sprawozdania: prezesa, skarbnika, administratorów 
Funduszu Wieczystego im. gen. J. Kleeberga, Komisji 
Oświatowej Polonii Australijskiej, Komisji Rewizyjnej i 
Arbitrażowej oraz zatwierdzili budżet na następny rok. 
Ponadto delegaci podjęli następujące decyzje: 

Decyzja 1: W szeregi członków Rady Naczelnej przyjęto 
nową organizację – Zespół Folklorystyczny „Syrenka” z 
Sydney. Nowej organizacji członkowskiej RNPA Delegaci 
przyznali prawo do 3 mandatów. 

Decyzja 2: Zatwierdzono kandydaturę przedstawicielki 
stanu Wiktoria do Kapituły rozpatrującej wnioski o 
przyznanie Medalu RNPA, pani Elżbiety Dziedzic, p.o. prezesa 
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (FPOwW), którą to 
funkcję, decyzją prezydium FPOwW, przejęła po zmarłym 31 
lipca br. śp. Marianie Pawliku. 

Decyzja 3: Kolejny 53. Zjazd RNPA, wolą większości 
delegatów, odbędzie się w Adelaide w 2021 roku i będzie 
połączony z obchodami 70-lecia Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej. Konkurencyjnymi miastami przy wyborze 
miejsca Zjazdu były Canberra i Perth. 

Decyzja 4: Sformułowano i uchwalono Rezolucję 
Delegatów 52. Zjazdu RNPA w sprawie sytuacji w 
„Polonii” (Stowarzyszenie Polaków w Queensland). Finałowy 
tekst rezolucji po Zjeździe został wysłany do wiadomości 
organizacji członkowskich RNPA, ambasadora M. 
Kołodziejskiego, konsul generalnej RP w Sydney dr Moniki 
Kończyk, honorowej konsul RP w Queensland dr Theresy 
Lauf, zarządu „Polonii” Stowarzyszenia Polaków w 
Queensland (Brisbane) oraz do mediów polonijnych w 
Australii. Treść rezolucji można znaleźć pod linkiem: https://
www.polishcouncil.org.au/images/PDF/
Rezolucja_Delegatow_52Zjazdu_RNPA_w_sprawie_Polonii_-
_Stowarzyszenia_Polakow_w_QLD.pdf 

Decyzja 5: Zatwierdzono zmiany w statucie RNPA, 
konieczne do zachowania spójności związanej z 
przekształceniem Funduszu Wieczystego Polonii 
Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga oraz Funduszu im. 
Ewy Malewicz, w charytatywny fundusz wieczysty 
zorganizowanej Polonii australijskiej, pod nazwą PCCA 
Perpetual Fund, zarządzany przez firmę Equity Trustees Ltd (EQT).  
Zatwierdzone zmiany formalnie kończą proces transformacji 
– połączenia dwóch funduszy będących pod opieką RNPA w 
jeden fundusz pod wspólną nazwą oraz zmianę strategii 
inwestowania i zabezpieczenia kapitału. Proces ten 
zainicjowany został jednomyślną decyzją delegatów 51. 
Zjazdu RNPA w 2019 r.  i mimo różnic zdań i poglądów, 
zamknął się w okresie jednego roku. Trzeba to uznać za 
sukces zorganizowanej Polonii australijskiej, reprezentowanej 
na Zjeździe przez organizacje członkowskie RNPA. Pozostaje 
zakończyć pracę nad redakcją tzw. „Handbook” (zbiorem 
instrukcji dla EQT i Komitetu Doradczego Funduszu) oraz 
dokonać wyboru członków pierwszego zespołu Komitetu 
Doradczego (po jednej osobie z każdego stanu Australii). 
Obecnie na koncie PCCA Perpetual Fund znajduje się kwota 
$737 625,21. Fundusze powierzono firmie ETQ zarządzającej 
aktywami o wartości ok. 2.6 miliarda dolarów i pozostającej 
pod kontrolą państwowych instytucji nadzorczych Australii 
(ASIC, ATO, APRA), co stanowi najlepszy z dostępnych 
sposobów zabezpieczenia kapitału. Przyznawanie dotacji z 
funduszu PCCA Perpetual Fund rozpocznie się w lutym 2022 
roku. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem https://
www.polishcouncil.org.au/images/PDF/
Reforma_Funduszu_Wieczystego_i_Funduszu_im_Ewy_Malew
icz_2020-10-06.pdf oraz w wywiadzie udzielonym w radiu 
SBS https://www.sbs.com.au/language/polish/audio/fundusze
-polonijne. 

W dalszej części Zjazdu prezes Małgorzata Kwiatkowska 
poinformowała delegatów o decyzji Kapituły przyznającej 
Medal Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w 2020 r. i 
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 wystawę historyczną prezentowaną w różnych stanach 

Australii, 
 prezentację multimedialną, 

 dyplomy dla osób wybitnie zasłużonych w pracy na rzecz 

RNPA oraz, 
 pamiątkowe znaczki. 

Prezydium oczekuje, że organizacje członkowskie RNPA 
aktywnie włącza się do obchodów. Zaproszenie do 
współpracy jest otwarte również dla każdego członka Polonii 
australijskiej. 

Podsumowując 52. Zjazd RNPA należy wspomnieć o 
nowych doświadczeniach jakie przyniósł Zjazd. Po raz 
pierwszy w historii RNPA obrady Zjazdu Delegatów odbyły 
się zdalnie, przy użyciu platformy internetowej Zoom. To 
doświadczenie okazało się bardzo pozytywne, chociaż nie 
sprawdziły się proponowane mechanizmy głosowania 
delegatów. Aplikacja Zoom posiada efektywną opcję 
głosowania pod warunkiem, że każdy delegat dysponuje tylko 
jednym mandatem. W przypadku, gdy delegat posiada więcej 
niż jeden mandat, standardowa procedura głosowań staje się 
problematyczna. Najbardziej skuteczną okazała się metoda 
bezpośredniego przekazywania decyzji, a więc głosowania 
otwartego. Duża grupa delegatów uznała jednak, iż 
przeprowadzenie Zjazdów RNPA z użyciem dostępnych 
komunikatorów internetowych, w tym Zoom, jest możliwe i 
może być bardzo efektywne pod względem merytorycznym, 
czasowym i kosztowym. 

Kolejnym wartym uwagi doświadczeniem jest 
procedowanie materiałów Zjazdowych podczas Zjazdu i przed 
nim. 52. Zjazd pokazał, że starannie opracowane materiały 
oraz przedzjazdowe przygotowanie delegatów są warunkiem 
niezbędnym, aby finałowa dyskusja nad nimi już na Zjeździe 
była efektywna, a podejmowane decyzje przemyślane. Ta 
uwaga odnosi się przede wszystkim do dyskusji nad zmianami 
w statucie Rady Naczelnej. Brak zaangażowania delegatów w 
przedzjazdową dyskusję nad proponowanymi przez Prezydum 
zmianami, do której Prezydium pisemnie zachęcało, 
spowodował, że analiza propozycji zmian podczas Zjazdu 
przebiegała bez koniecznego zapasu czasu na głębię namysłu i 
decyzji, mimo że zużyto tego czasu bardzo dużo. To ważna 
obserwacja – odróbmy swoje zadania przedzjazdowe tak, aby 
sam Zjazd, zamiast namiastki poważnej dyskusji, stał się 
miejscem takich właśnie debat. 

Obrady Zjazdu trwały, z przerwą na obiad, niemal 9 
godzin. Nad dyscypliną obrad czuwał przewodniczący Zjazdu, 
Marian Radny, zaś za obsługę techniczną odpowiadał Henryk 
Kurylewski, członek prezydium RNPA. Prezydium RNPA 
dziękuje wszystkim uczestnikom 52. Zjazdu Delegatów RNPA 
za aktywny w nim udział i merytoryczne wypowiedzi. Bardziej 
szczegółowe informacje o Zjeździe można znaleźć na witrynie 
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej: 
www.polishcouncil.org.au    

pogratulowała wyróżnionym. W kategorii „wybitny działacz 
polonijny” medalem zostali wyróżnieni: pp. Teresa Grabek 
(Hobart), Adam Grabek (Hobart), Maria Koter-Rosiak 
(Sydney), Bogumiła Filip (Sydney), Grzegorz Machnacki 
(Melbourne), Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski (Brisbane). W 
kategorii „zasłużony dla Polonii australijskiej” wyróżnienie 
otrzymał p. Wojciech Owsianowski (Poznań, Polska). Medale 
zostaną wręczone wyróżnionym osobom podczas 
uroczystości polonijnych w poszczególnych stanach.  

Po zakończeniu części statutowo-regulaminowej Zjazdu 
przedstawiono Delegatom trzy zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Spotkania liderów polonijnych RNPA oraz 
powołanie zespołów roboczych RNPA. Wiceprezes RNPA 
Marian Radny, który z ramienia prezydium jest 
odpowiedzialny za tę inicjatywę i aktywnie ją rozwija, 
przedstawił stan zaawansowania prac. Do tej pory odbyły się 
dwa zebrania liderów, czyli grupy reprezentującej każdą 
organizację RNPA przez prezesa lub jego delegata. Powołano 
dwa zespoły robocze, które już rozpoczęły prace: 
 Promocja Dziedzictwa Kulturalnego Polonii Australijskiej 

związanej z Górą Kościuszki. Pracami grupy kieruje dr 
Andrzej Kozek z Sydney. 

 Majątek Polonii Australijskiej i Sukcesja. Pracami tej grupy 

kieruje dr Zdzisław Derwiński z Melbourne. 
Liderzy zgodzili się, że tylko szeroka reprezentacja polonijna 
daje szansę na powodzenie prac prowadzonych w powołanych 
grupach i zdeklarowali się delegować członków swoich 
organizacji zainteresowanych tematyką prac w wyżej 
wymienionych grupach. Akces do obu grup jest otwarty dla 
wszystkich członków organizacji członkowskich RNPA. 

Podczas kolejnego spotkania liderów, planowanego w 
listopadzie br., tematem wiodącym będzie reprezentacja 
organizacji członkowskich RNPA w strukturach Rady. 
Poruszone zostaną też, po raz kolejny, sprawy młodzieży 
polonijnej. 

Zagadnienie 2: Język polski w Australii – organizacja i 
struktura systemu edukacyjnego. 

Elżbieta Cesarska, przewodnicząca Komisji Oświatowej 
Polonii Australijskiej i członek prezydium RNPA, przekazała 
informacje o szkolnictwie polskim w Australii i problemach z 
jakimi borykają się nauczyciele oraz poinformowała, że 
pracuje nad dokumentacją polonijnej oświaty w Australii. 

Zagadnienie 3: Obchody 70-lecia Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej. 

Ania Niedźwiadek, prezes organizacji parasolowej w 
Australii Zachodniej (Polonia WA) i członek prezydium RNPA, 
przedstawiła delegatom plan obchodów jubileuszu RNPA. 
Obejmuje on: 
 koncert galowy muzyki polskiej w czasie 53. Zjazdu 

RNPA, 
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ODZNACZENIA RADY NACZELNEJ 
POLONII AUSTRALIJSKIEJ 
Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA  

Medale RNPA przyznawane są od 11 lat. Wyróżnienie 
przyznawane jest osobom mogącym wykazać się znaczącym 
dorobkiem w pracy na rzecz Polonii i Polski. Mogą je otrzymać 
osoby mieszkające w Australii, Polsce jak i w innych krajach; 
nie muszą być narodowości polskiej i nie muszą być 
działaczami polonijnymi. Kandydatów do wyróżnienia 
proponują organizacje polonijne zrzeszone w RNPA oraz 
prezydium RNPA według przyjętej procedury. Wnioski ocenia 
Kapituła Medalu RNPA. W roku 2020 wyróżnione zostały 
następujące osoby: 

Teresa Grabek (Hobart) 

Teresa Grabek od 40. lat 
uczestniczy w życiu Polonii 
australijskiej. Pracuje na rzecz Zespołu 
Folklorystycznego „Oberek” w Hobart, 
Polskiego Biura Opieki Społecznej i 
Związku Polaków w Hobart. Działa 
również w RNPA, w latach 2017-2019 
była członkiem Komisji Rewizyjnej 
Rady. Bierze udział w pracach 
konserwatorskich Domu Polskiego w 
Hobart, organizuje szereg stałych wydarzeń w Kole Seniora. 
Dba o zachowanie polskich tradycji i pamięć o polskich 
rocznicach historycznych. Udzielała się również w 
harcerstwie. 

Grzegorz Machnacki (Melbourne) 

Grzegorz Machnacki jest członkiem 
Towarzystwa Kultury Polskiej 
w Wiktorii. Od wielu lat udziela się 
w polonijnym życiu społeczno-
kulturalnym jako inicjator i organizator 
wydarzeń kulturalnych. 
Współorganizował Wielki Koncert 
„Polsce na Jej Święto” (2018), koncerty 
podczas festiwalu PolArt 2015, 
festiwalu na Federation Square w 
Melbourne oraz wielu uroczystości rocznicowych czy też 
wydarzeń promujących Polskę w Australii. Współpracuje z 
RNPA – był filarem organizacyjnym koncertu z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości Polski (Town Hall, Sydney, 
2018) oraz nowego, cyklicznego wydarzenia „Dzień Muzyki 
Polskiej”. 

Maria Koter-Rosiak (Sydney) 

Maria Koter-Rosiak jest członkinią 
Towarzystwa Kultury Polskiej w 
Wiktorii, oddział w NSW. Wielokrotnie 
współorganizowała występy w 
Australii zespołów folklorystycznych i 
muzycznych z Polski. Opiekowała się 
pielgrzymami przybyłymi na Światowe 
Dni Młodzieży w Sydney, 
współorganizowała Polish Christmas w Darling Harbour, 
pracowała przy Festiwalu Polskim w Plumpton. Udzielała się 
przy organizacji festiwalu PolArt 2003, a obecnie działa w 
komitecie organizacyjnym PolArt Sydney 2022. Od przyjazdu 
do Australii promuje polską kulturę, tradycje, tańce ludowe, 
muzykę klasyczną oraz poezję. 

Bogumiła Filip (Sydney) 

Bogumiła Filip jest ceniona 
działaczką społeczną na rzecz polskiej 
kultury, promocji Polski, wydarzeń 
kościelnych i sportowych. Od lat 
fotograficznie dokumentuje 
wydarzenia polonijne, w tym zjazdy 
RNPA. Jest sponsorem Teatru 
Dramatycznego Fantazja w Sydney. 
W 2003 r. założyła Teatr Muzyczny 
im. Jana Pawła II, w którym pełni 
funkcję dyrektora artystycznego, reżysera i scenarzysty. Pisze 
scenariusze koncertów i sztuk teatralnych znanych Polonii w 
całej Australii. 

Adam Grabek (Hobart) 

Adam Grabek od wielu lat 
prowadzi wszechstronną działalność 
społeczną i organizacyjną na rzecz 
środowiska polonijnego na Tasmanii. 
Pracuje na rzecz harcerstwa 
polskiego oraz Związku Polaków w 
Hobart. Kultywuje pamięć o byłych 
żołnierzach polskich walczących w II 
wojnie światowej. Opiekuje się 
grobami i pomnikami polskimi na 
Tasmanii. Wspiera zespół folklorystyczny „Oberek”. Od wielu 
lat reprezentuje Związek Polaków w Hobart na Zjazdach 
RNPA i bierze udział w pracach RNPA. 

Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski (Brisbane) 

Andrzej Strzemieńczyk-
Gołkowski znany jest Polonii w Qld 
od ponad 30 lat. Pracował przy 
budowie ośrodka rekreacyjnego 
„Zakopane” oraz przy remoncie Domu 
Polskiego w Milton. Przez wiele lat 
był aktywnym członkiem harcerstwa 
polskiego w Qld oraz Stowarzyszenia 
Polaków „Polonia” w Brisbane. 
Współpracuje z RNPA, przez 8 lat 
jako członek prezydium RNPA (2013-19). Swoimi 
zawodowymi umiejętnościami z zakresu informatyki przez 
ponad 20 lat wspierał Stowarzyszenie „Polonia” oraz 
bibliotekę w Domu Polskim w Milton. Zaprojektował witrynę 
internetową RNPA i nieprzerwanie jest jej administratorem. 

Wojciech Owsianowski (Poznań, Polska) 

Wojciech Owsianowski jest 
polskim działaczem społecznym i 
publicystą, przewodnikiem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Poznaniu. Oddany 
promocji osoby i dorobku Pawła 
Strzeleckiego w Australii, Polsce i 
Irlandii. Pełnił kluczową rolę jako 
koordynator przy budowie pomnika 
Strzeleckiego w Jindabyne. Był 
współinicjatorem sprowadzenia 
szczątków Strzeleckiego do Poznania oraz inicjatorem 
instalacji jego tablic pamiątkowych w Polsce i Irlanii. Nieugięty 
w zachowaniu dziedzictwa Strzeleckiego w Polsce i nazwy 
Góry Kościuszki w Australii. Od lat jest stałym 
korespondentem portalu „Puls Polonii”   

zdj. udostępnione przez RNPA  
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RADA ORGANIZACJI 
POLSKICH W ACT 
Andrzej Alwast, prezes ROP 

Praca Rady jak i poszczególnych 
organizacji członkowskich, w ostatnich 

sześciu miesiącach, okazała się problematyczna z powodu 
restrykcji wprowadzonych przez lokalny rząd ACT, 
związanych z pandemią COVID-19. W połowie czerwca 2020 
r., po trzymiesięcznej przerwie, przedstawiciele organizacji 
polonijnych Canberry spotkali się w dużej sali Klubu Orzeł 
Biały, zachowując obowiązkowe zasady dystansu 
społecznego. Nasze następne zebranie odbyło się pod koniec 
lipca br. za pomocą platformy internetowej ZOOM.   

Walne Zebranie Rady miało miejsce 19.10.2020 r. 
Canberra w tym czasie nie odnotowała aktywnego przypadku 
COVID-19 od wielu tygodni. Uznaliśmy, że spotkanie w KOB 
będzie bezpieczne. Obecni byli przedstawiciele prawie 
wszystkich organizacji członkowskich. Gośćmi zebrania byli 
Amb. M. Kołodziejski oraz nowo przybyły do Canberry, 
pierwszy sekretarz Ambasady, Łukasz Graban. Nie było to 
zebranie wyborcze. Członkowie obecnego Zarządu, wybrani w 
2019 r., będą kontynuować swoje funkcje jeszcze przez rok.  

W sierpniu br. odbyło się wirtualne spotkanie liderów 
organizacji członkowskich Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej. ROP reprezentował prezes A. Alwast. 
Natomiast 8. października br. odbył się Zjazd RNPA z 
udziałem W. Horky i A. Alwasta jako reprezentntów ROP. 
Niestety, zamknięte granice stanowe uniemożliwiły 
delegatom z różnych stanów przyjazd do Canberry, jak to było 
w pierwotnym planie. Zjazd odbył się za pomocą platformy 
ZOOM. Jak można było się spodziewać, organizacja takiego 
spotkania z udziałem ponad pięćdziesięciu osób była dość 
skomplikowana i aktywny udział poszczególnych delegatów 
raczej ograniczony. Mimo wszystko spotkanie trwało około 
ośmiu godzin. Zjazd powołał dwie grupy robocze – jedna 
zajmie się działalnością na rzecz zachowania nazwy Góry 
Kościuszki, a druga rozpatrzeniem możliwości utrzymania 
majątków takich jak domy czy kluby polskie, rozsianych w 
różnych stanach Australii, w rękach Polonii.  

Następny Zjazd delegatów RNPA, tym razem wyborczy, 
jest planowany w 2021 r. w Adelaide. Będzie to naturalnie 
zależało od zniesienia restrykcji z powodu pandemii. Jeżeli 
obecna dobra sytuacja utrzyma się i dozwolone będą loty 
międzystanowe, to także następne spotkanie liderów 
organizacji członkowskich RNPA będzie mogło odbyć się w 
Canberze.   

KLUB ORZEŁ BIAŁY 
Andrew Bajkowski, manager 
Tłum. A. Płazińska 

Po okresie całkowitego lockdown na terenie 
ACT Klub został otwarty 28 maja br. Pomimo 

trudności spowodowanymi pandemią, Klub wypracował 
sposoby, aby kontynuować swoją działalność. Początki były 
bardzo trudne i niepewne. Musieliśmy zrezygnować z 
wydarzeń muzycznych na żywo i innych większych imprez. 
Duża sala Klubu służy obecnie jako sala restauracyjna, co 
umożliwia restauracji przyjęcie większej liczby gości przy 
zachowaniu zalecanych zasad dystansu społecznego. Zarówno 

restauracja jak i bar są w stanie operować w ramach tych 
ograniczeń, a liczba naszych klientów pozostaje na stałym 
poziomie.   

Polski rzeźnik z Sydney wznowił swoje zwykłe wizyty co 
drugą sobotę. Do pewnego stopnia był to dla naszej polskiej 
społeczności, ale także dla wielu naszych klientów 
pochodzenia litewskiego, ukraińskiego, łotewskiego, 
węgierskiego i innych europejskich grup etnicznych – powrót 
do „normalności”, a może raczej akceptacja nowej „covidowej 
normalności”. 

Nasza lokalizacja w pobliżu centrum miasta jest 
prawdopodobnie przyczyną rekordowej liczby inspekcji 
przeprowadzanych przez policję, inspektorów sanitarnych, 
czy przedstawicieli Office of Regulatory Services 
sprawdzających przestrzeganie regulacji covidowych przez 
restauracje i kluby. Jak do tej pory nie mieliśmy żadnych 
problemów z wdrożeniem w życie wielu nowych wymaganych 
procedur. 

Po kilku miesiącach pandemii zadajemy sobie pytanie – co 
dalej?  Wszyscy mamy nadzieję, że wraz z masowymi 
szczepieniami powrócimy do normalnej przed-covidowej 
rzeczywistości. Sytuacje jakie miały miejsce w lipcu w 
Melbourne, w listopadzie w Adelaide, nie wspominając o 
drugiej fali pandemii w wielu krajach na całym świecie, 
pokazują jak szybko wszystko może się zmienić. Nikt nie może 
przewidzieć jak długo będzie trwało nim będziemy mogli 
poczuć się bezpiecznie. Na początku grudnia poluzowano 
restrykcje dotyczące liczby osób mogących przebywać w 
budynku – teraz będzie obowiązywać nas 2 m2 na osobę. 
Zakładamy jednak, że pewne restrykcje pozostaną z nami 
przez najbliższe miesiące. 

Wszyscy zaangażowani w działalność Klubu musimy 
wykazać się umiejętnością przystosowania, przewidywania, 
kreatywnością i przede wszystkim cierpliwością. Sprzedaż 
alkoholu, główne źródło dochodu Klubu, została w znacznym 
stopniu ograniczona w związku z koniecznością odwołania 
masowych imprez. Mimo wszystko, potrafiliśmy dostosować 
się do nowej sytuacji i utrzymać dochody na stosunkowo 
dobrym poziomie. Dzięki decyzji o zatrudnieniu płatnych 
pracowników baru w miejsce wolontariuszy, Klub jest 
uprawniony z korzystania z pomocy rządowej w ramach 
programu Job Keeper. Pozwoliło nam to zredukować koszty 
własne i utrzymać zatrudnienie pracowników. Następnym 
wyzwaniem okazało się zaopatrzenie w piwo sprowadzane z 
Polski i innych krajów Europy, co spowodowane zostało 
problemami z dostawami i transportem w Europie. Nasz Klub 
jest znany w Canberze z unikalnej selekcji piwa i innych 
alkoholi z Polski, Czech i krajów bałtyckich. Na szczęście 
udało się nam rozwiązać ten problem i ustalić źródło 
hurtowych dostaw. 

Powoli realizujemy plan odnowy budynku, w ostatnich 
miesiącach została odświeżona zewnętrzna elewacja Klubu. 
W planach na następny rok mamy malowanie wnętrza i 
wymianę wykładzin podłogowych.   

Odnowiona elewacja budynku | zdj. KOB  
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KLUB SENIORA 
Halina Stawska, prezes 

Drodzy Państwo,  
Epidemia wirusa Covid-19 w kwietniu 

2020 r. spowodowała przerwanie działalności Klubu Seniora 
na 8 miesięcy. Ograniczenia co do liczby osób, które mogą się 
spotykać w jednym miejscu nadal obowiązują. Sala w Ośrodku 
Jana Pawła II, zgodnie z przepisami, może pomieścić 
maksymalnie 20 osób. Musimy się do tych przepisów 
stosować ze względów zdrowotnych, ale także jeżeli wykryto 
by jakiekolwiek przekroczenia, to zarówno kościołowi jak i 
Klubowi Seniora groziłaby wysoka kara pieniężna. 

W czasie przerwy w spotkaniach mieliśmy z Seniorami 
kontakt telefoniczny i wspieraliśmy ich radami jak należy 
wzmocnić system odpornościowy, aby uchronić się przed 
zakażeniem wirusem. Święta Wielkanocne zwykle 
celebrowane bardzo uroczyście, też upłynęły wyłącznie na 
kontaktach telefonicznych. 

Mimo tych ograniczeń pamiętaliśmy o rocznicach naszych 
najstarszych Seniorów. 

W maju obchodziła 93. urodziny pani Irena Tomaszewska. 
W czerwcu jubilatami byli pan Henryk Korab, który obchodził 
96. urodziny, oraz pani Irena Ślaska-Bell 93. urodziny. Z 
panem Henrykiem rozmawialiśmy wyłącznie telefonicznie, 
gdyż w domu opieki, gdzie obecnie się znajduje, wizyty były 
zakazane. Od rodziny p. Koraba otrzymaliśmy zdjęcie z 
uroczystości urodzin. Panią Ślaską-Bell mogliśmy odwiedzić 
osobiście. 

W sierpniu obchodziła 90. urodziny pani Stanisława Baran. 
Mamy wiadomości od jej córki Wandy, że pani Stanisława 
obecnie przebywa w domu opieki w Marayong w Sydney, jest 
zadowolona i uśmiechnięta. We wrześniu przypadły 92. 

urodziny pani Ewy Łukasik, 
którą przy pierwszej okazji 
odwiedziliśmy w nowym 
miejscu zamieszkania nad 
morzem. Pani Ewa jest 
zadowolona, ładnie wygląda i 
czuje się dobrze. 
W październiku pani Teresa 
Baranowska miała 86. 
urodziny, a nasza najstarsza 
seniorka pani Zofia Wójcik 
obchodziła swoje 98. 
urodziny w Polsce czasowo 
przebywając u córki. 
Gratulujemy wszystkim 
jubilatom i życzymy im 

długich lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności. 
W dniu 25 października odbył się po raz pierwszy w 

Canberze Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”. Prawie połowę jego uczestników stanowili 
Seniorzy. Bieg liczył około 1963 m. Brawo Seniorzy!! Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale i koszulki. 

3 listopada w Ośrodku św. Jana Pawła II miało miejsce 
pierwsze po długiej przerwie spotkanie Seniorów z okazji 
Melbourne Cup. Rozpoczynająca spotkanie msza św. była w 
intencji zmarłych Seniorów, członków naszego Koła. Na 
spotkaniu mieliśmy ograniczoną liczbę miejsc (zgodnie z 
restrykcjami Covid-19), ale zgodnie z tradycją 
zorganizowaliśmy konkurs 
kapeluszy dla pań i konkurs 
krawatów/muszek dla panów 
oraz losowanie koni. Odbyła 
się parada przed jurorami 
konkursu, było dużo śmiechu i 
zabawy. Wygrała świetnie 
prezentująca się para –  Eva 
Buchaniec z Grahamem 
Hunter. Pani Eva 
własnoręcznie skomponowała 
piękny kapelusz z czerwonych 
róż, który wszystkich 
zachwycił. W najważniejszym 
wyścigu dnia zwyciężył i 
zdobył Melbourne Cup koń 
Twilight Payment mający 
bardzo niskie zakłady. 
Wylosował go nasz skarbnik 
Marek Stawski – miał po 
prostu szczęście! Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody.  

W grudniu planujemy tradycyjnie spotkać się w Ośrodku w 
Narrabundah z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy 
dzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy oraz smakować wigilijne 
potrawy. Szczegóły podamy w następnym numerze Kroniki. 

Święta już za pasem, więc podjęliśmy szybką akcję 
spotykając się prywatnie w kilka osób z KS, aby udekorować 
choinkowe bombki. Było wesoło i nasz zamiar udał się! Mamy 
na nasze świąteczne spotkanie ponad 30 personalnie 
udekorowanych bombek, które przeznaczymy na prezenty dla 
Seniorów. Dziękuję wszystkim za pomoc.  

W dniu 14 listopada br., na uroczystości z okazji 102. 
rocznicy odzyskania niepodległości w Ambasadzie RP w 
Canberze, pan Stefan Gajewski, wieloletni członek Klubu 
Seniora pełniący do 2019 r. funkcję sekretarza Zarządu, 
został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Gratulujemy Stefan!   

Po lewej: Ewa Łukasik | Po prawej: Irena Ślaska-Bell 

Henryk Korab 

Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 

Eva Buchaniec i Graham Hunter 

zdj. KS 
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POLSKA SZKOŁA 
W PHILLIP 
Piotr Antonik, kierownik Szkoły 

Aż trudno uwierzyć, że rok 2020 
dobiega końca. I co to był za rok! Z 
powodu COVID-19 nasza szkoła 

została zamknięta na cały drugi semestr. Po otwarciu szkoły w 
trzecim semestrze wszyscy nasi uczniowie wrócili do nauki 
języka polskiego. W rzeczywistości mamy teraz nawet 
większą liczbę uczniów na pokładzie, zarówno dzieci jak i 
dorsłych. Z radością stwierdzam, że w naszej szkole wszyscy 
nauczyciele, uczniowie i rodzice są bezpieczni i zdrowi. 

W tym roku pracowaliśmy podzieleni na 6 klas dla dzieci i 3 
klasy dla dorosłych. Zajęcia naszych dzieci były prowadzone 
przez: Elę Iwanek (klasa 0-1), Kasię Dzielińską-Bartlet (klasa 2
-3), Asię Wojciechowską (klasa 4-5), Kasię Mikołajczak (klasa 
6-8), Kasię Williams (klasa 9-10) i Magdę Baraniecki (klasa dla 
początkujących). Zajęcia dla dorosłych prowadzili: Mariola 
Patejuk (klasa początkująca), Magda Waszczeniuk (klasa 
zaawansowana) i Jarosław Anczewski (klasa średnio-
zaawansowana). 

Chciałbym osobiście podziękować naszym oddanym 
nauczycielom za czas i wysiłek, jaki włożyli w nauczanie 
naszego młodego pokolenia Polonii. Piątkowy wieczór to czas, 
kiedy wszyscy chcemy odpocząć po długim tygodniu, ale 
dzięki niezwykłemu zaangażowaniu nauczycieli, którzy 
poświęcają swój cenny czas, dzieci spędzają w polskiej szkole 
wspaniałe chwile. Zawsze sprawia mi wielką przyjemność, że 
nasi uczniowie przychodzą do szkoły z ochotą i są 
uśmiechnięci. Pod koniec tego specjalnego 2020 roku 
chciałbym także podziękować rodzicom za ich nieustające 
wsparcie i wiarę w polską edukację. 

 

 

Klasa 6-8 

Kasia Mikołajczak 

Po wznowieniu zajęć po „przerwie covidowej”, klasa 6-8 
rozpoczęła zgłębianie wiedzy o starożytnej Grecji i mitologii 
greckiej. Dzieci dowiedziały się skąd wywodzi się świat 
według mitologii greckiej, poznały najważniejszych bogów 
helleńskich oraz ich atrybuty. Zapoznały się również z 
najpiękniejszymi mitami: o Korze i Demeter, Prometeuszu, 
Tezeuszu i Ariadnie, Syzyfie, Dedalu i Ikarze, Orfeuszu i 
Eurydyce, oraz o Eris i przyczynach wojny trojańskiej. Magda Baraniecki z klasą dla początkujących 

Ela Iwanek z klasą 0-1 

Kasia Dzielińska-Bartlet z klasą 2-3 

Asia Wojciechowska z klasą 4-5 

Polska Szkoła w Canberze życzy wszystkim 
Wesołych Świąt 

i Szczęśliwego Nowego Roku. 
Do zobaczenia w zdrowym 2021 roku. 
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Analizując mity nawiązywaliśmy również do współczesności. 
Zastanawialiśmy się wspólnie, co z mitologii greckiej nie 
straciło na aktualności i ma odbicie we współczesnym świecie 
– na przykład jakie zwroty zaczerpnięte z mitologii greckiej 
funkcjonują w języku polskim: puszka Pandory, nic Ariadny, 
syzyfowe prace, jabłko niezgody, koń trojański, ikarowe loty, a 
także w naszym codziennym życiu. Przez ostatni semestr 
rozpoczęliśmy natomiast nowy blok tematyczny, wgłębiając 
się w kulturę, zwyczaje, pradzieje i wierzenia pierwszych 
Słowian.  

Klasa 9-10 

Kasia Williams 

Nasza klasa – najstarsza klasa w Szkole Polskiej, to cztery 
fantastyczne dziewczyny: Izabella, Michalina, Oliwia i Kasia. 
Zawsze dużo rozmawiamy o sprawach poważnych i całkiem 
niepoważnych. Rozmawiamy przede wszystkim dlatego, że się 
lubimy i lubimy gadać, ale także by rozwijać słownictwo i 
swobodę wypowiedzi w języku polskim. Tematy, które 
zaabsorbowały nas w tym roku były bardzo aktualne, ale też 
dość trudne. Uczyłyśmy się, między innymi, o Polsce w Unii 
Europejskiej, władzy wykonawczej i ustawodawczej w Polsce, 
zmianach klimatycznych i ochronie środowiska w Polsce. 
Pracowałyśmy nad rozszerzaniem słownictwa, poprawnością 
gramatyczną, ale także nad umiejętnością krytycznego 
myślenia – w dyskusji nie interesowała nas poprawna 
odpowiedź, ale logiczna argumentacja. Po polsku, oczywiście. 
Ćwiczyłyśmy też pisanie, skupiając się na ortografii, dziwiąc 
się jej niezliczonym zasadom, a czasem też odliczając minuty 
do przerwy, to znaczy trąbki pana Piotra, która radośnie 
oznajmiała koniec żmudnych ortograficznych ćwiczeń. Jednak 
niezależnie od ilości błędów ortograficznych, na każdej lekcji 
towarzyszył nam śmiech i chipsy ze sklepiku szkolnego – 
szczególnie ważne składniki prowadzonych w piątek 
wieczorem debat na rozmaite ważne i mniej ważne tematy.   

THE FRIENDS OF 
CHOPIN AUSTRALIA 
Wanda Horky 

Who would have thought that the Friends last concert 
would have been a year ago this month? Certainly not us. This 
time last year we were making preparations for a very big 
2020 indeed, with plans for a Chopin Festival in the Embassy 
in March, a special composition commission underway for its 
premier in November this year, attendance at the 18th 
International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw 
in October and attendance at the annual general meeting of 
the International Federation of Chopin Societies, and of 
course preparations were underway for the fourth edition of 
our own Australian International Chopin Piano Competition. 

But then of course, the world changed. COVID-19 struck 
and governments around the world responded with lock 
downs, travel bans and social distancing measures to keep 
everyone safe. The virus and our collective efforts to combat 
it has led to loss of life and livelihood across the globe. As 
many countries are going through a second wave, we are all 
realising that life will not be returning to normal any time 
soon. Our hearts go out to those who have lost family and 
friends, and to those who are suffering through the longer-
term effects of the disease. 

We have been able to take heart in the responses of the 
artistic communities and cultural institutions around the 
world who, although they have been among the hardest hit 
and least supported groups, have found new and innovative 
ways to continue to create and share with the world. Art, 
particularly music, has great power to bring people together, 
as it speaks to us without language and creates an immediate 
connection between performers and audience, whether live 
or recorded. I’m sure we all remember some of the videos on 
YouTube in the early days of lockdown in March and April 
where musicians, unable to leave their houses, are playing 
from their balconies in ensemble with others in their 
neighbourhoods from their balconies, bringing their 
communities together and carrying on as best they could 
under the circumstances. 

Since we last wrote in Kronika in June the Friends have 
been mostly busy with internal matters and looking to the 
future of how we might continue to present concerts and 
Chopin information as well as support existing and young 
artists in a COVID or post-COVID environment. I am also very 
pleased to say that our special Chopin musical commission has 
been completed, and although we can’t perform it in concert 
as planned in March next year, we are exploring what 
opportunities we have to share it with you as soon as we can. 
We miss our audiences, artists, and community and we are 
hopeful we can begin to present concerts again in early 2021. 

Wishing you a safe and merry Christmas and a happy new 
year from all the Friends of Chopin Australia.   

Kasia Mikołajczak z klasą 6-8 

Kasia Williams z klasą 9-10 | zdjęcia: Polska Szkoła 

Zarząd Rady Organizacji Polskich w ACT  
wraz z organizacjami członkowskimi życzy  

Czytelnikom Kroniki Polonii zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  

wszystkiego co najlepsze 
w nadchodzącym Nowym Roku 2021. 

Oby był lepszy niż rok 2020! 
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Agnes Kopras-Ianson 

Jak większość świata, Bursztynki zaprzestały spotkań 
podszas pierwszej fali pandemii Covid-19. Gdy tylko było to 
możliwe, wznowiliśmy nasze regularne spotkania. Podczas 
sprzyjającej pogody udało się nam pobawić na świeżym 
powietrzu: skakać, wspinać i huśtać się – jednym słowem robić 
wszystko to, co sprawia dzieciom radość. Gdy zima zagoniła 
nas do środka, nie zakończyło to naszej zabawy. Czytaliśmy 
mnóstwo ciekawych nowych książek, podarowanych przez 
polską Ambasadę w Canberze. Jak zawsze, doskonaliśmy 
również nasze kreatywne zdolności. Włansoręcznie 
wykonane prezenty na Dzień Ojca, sprawiły dużo radości 
wszystkim Bursztynkom oraz ich Tatom. W dzień świętego 
Mikołaja, szóstego grudnia, Mikołaj znalazł trochę czasu i 
spotkał się z naszymi maluchami.   

A. Waldon-Rodzoś z amb. M. Kołodziejskim  

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do naszej grupy. Spotykamy się w miarę 
możliwości raz lub dwa razy w miesiącu. Nasz kontakt: Ania Waldon-Rodzoś, tel.: 0401-350-547. 

Zapraszamy też na naszą stronę FB: Bursztynki Polish Playgroup in Canberra: 
https://www.facebook.com/groups/897331126949324 

Zabawy Bursztynków  

Dzieci w własnoręcznie wykonanych maskach | zdj. Bursztynki 

https://www.facebook.com/groups/897331126949324
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POLSKIE SZKOLNICTWO W CANBERZE 
Wanda Kiljańska-Całka, Aleksandra Płazińska 

Australia jest krajem emigrantów przybyłych z różnych 
stron świata, porozumiewających się różnymi językami. Już w 
początkach XIX w. zaczęły powstawać tutaj pierwsze szkoły 
dla danych narodowości, w których nauka odbywała się w 
narodowym języku. Następnym etapem było, w miarę 
powstawania jednolitego szkolnictwa australijskiego dla 
wszystkich dzieci, tworzenie sobotnich szkół etnicznych. Ich 
celem było nauczanie języka i kultury danego kraju. Pierwsza 
polska szkoła została założona w latach 50. XIX w., przez 
grupę emigrantów ze Śląska, która osiedliła się w Sevenhill, w 
Południowej  Australii. 

Ważny etap w rozwoju polskich szkół etnicznych przypada 
na późne lata 40. i 50. XX w., kiedy do Australii przybyła duża 
grupa emigrantów powojennych. W 1947 r. w Australii 
przebywało już ok. 6570 osób podających Polskę jako miejsce 
urodzenia (dane National Ethnic Schools Survey) stanowiąc w 
tym czasie trzecią co do liczebności grupę etniczną w Australii. 
Już w czerwcu 1950 r. powołano do życia ogólno-australijską 
komisję oświatową, która miała zająć się organizowaniem 
kursów języka polskiego, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W 
sumie utworzono wtedy 18 szkół (nie we wszystkich stanach). 

W 1977 r. została powołana Australijska Rada do Spraw 
Etnicznych, której przewodniczył prof. Jerzy Zubrzycki, 
wieloletni doradca rządu federalnego Australii w sprawach 
wielokulturowości. Z powstaniem Rady wiążą się początki 
rządowej pomocy finansowej dla szkół etnicznych, której 
wysokość była uzależniona od liczby uczniów szkoły. 

W 1948 r. przybyła do Canberry pierwsza nieliczna grupa 
Polaków – byli żołnierze II Korpusu Polskiego. Z biegiem czasu 
liczba Polaków osiedlających się w Canberze i zwłaszcza w 
pobliskim Queanbeyan wzrastała. W miarę stabilizacji 
warunków życia zaczęto myśleć o utworzeniu organizacji, 
skupiającej wszystkich Polaków, będącej dla nich namiastką 
utraconej Ojczyzny. W lutym 1951 r. powstał Polski Komitet 
Organizacyjny, którego przewodniczącym został Edward 
Trawiński. 

16 marca 1951 r., podczas zebrania w sali YMCA Centre, w 
którym wzięło udział ok. 50 osób, powzięto decyzję o 
utworzeniu organizacji pod nazwą „Klub Polski Canberra”. 
Komisja Statutowa zatwierdziła Statut i wybrała pierwszy 
Zarząd Klubu. Pierwszym prezesem został E. Trawiński. 
Zebrania Klubu i niektóre imprezy odbywały się w 
tymczasowej siedzibie w baraku w Barton, ale brak własnego 
lokalu ograniczał działalność Klubu. Zaczęto myśleć o 
budowie własnego Domu Polskiego. 

Pierwsza szkoła polska powstała w 1951 r. z inicjatywy 
członków Klubu Polskiego i przy wydatnej pomocy ks. 
Godlewskiego, który przybył do Canberry jako pierwszy 
duszpasterz Polonii. Szkoła powstała w Queanbeyan, gdyż 
tam była największa liczba dzieci w wieku szkolnym (w 
pierwszym roku zapisało się ok. 50. uczniów). Zarząd Klubu 
Polskiego zakupił dla dzieci elementarze. Natomiast pierwsza 
polska szkoła w Canberze została otwarta już w 1952 r. 
Szkoła nie miała stałej siedziby. Klasy otwarto w dzielnicach 
Yarralumla, Braddon i Narrabundah w wynajętych salach 
lokalnych szkół lub przy kościołach. Działały one pod 
kierownictwem Józefa Chudego, a nauczycielami byli: 
Franciszek Hądzel, Jerzy Kopras, p. Magdulska, Zdzisław 
Skarbek, Zygmunt Schlegel, pp. Wywsikowie. Uczono języka 
polskiego (głównie czytania i pisania), podstaw geografii i 
historii Polski. Zakup pierwszych podręczników sfinansował 

Klub Polski. Początki były trudne i nauczyciele borykali się z 
wieloma problemami, np. nie mając samochodów musieli 
dojeżdżać na lekcje rowerami. 

Pierwsza stała szkoła w Canberze powstała w 1954 r. pod 
nazwą Polska Szkoła Sobotnia. Zapisało się do niej 43 dzieci. 
Lekcje odbywały się w Braddon. Kierownikiem szkoły został 
Edward Obara, pomagał mu F. Hądzel, który później objął też 
kierownictwo szkoły.  

Początkowo nauczyciele pracowali społecznie i nie 
otrzymywali żadnego wynagrodzenia. Jedna z nauczycielek, 
Hanna Czajor utworzyła przy pomocy pań z Koła Polek teatr 
dziecięcy, który działał do późnych lat 70. 

W lipcu 1954 r., staraniem Zarządu Klubu Polskiego i 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) Koła Nr 5 
został powołany Tymczasowy Komitet Szkolnictwa Polskiego 
w Canberze. Komitet, przy wydatnej pracy panów 
Kwasigrocha i Obary, wystawił w grudniu 1954 r. Jasełka dla 
60 dzieci. 

W dniu 3 grudnia 1960 r. uroczyście otwarto pierwszą 
stałą siedzibę Polonii w Canberze – Dom Kombatanta przy 
Moore St (Civic). W tym czasie SPK nie mogło otrzymać 
licencji na prowadzenie klubu, założono więc Klub Orła 
Białego, którego członkiem mogła zostać każda osoba 
polskiego pochodzenia, niekoniecznie kombatant. Dom 
Kombatanta był w związku z tym znany jako Dom Orła 
Białego. Polska Szkoła znalazła tam swoją stałą siedzibę. 
Szkoła przyjęła wówczas nazwę „Szkoła Polska Przedmiotów 
Ojczystych im. Arcybiskupa Józefa Gawliny” – na pamiątkę 
wizyty w Australii ks. arb. Józefa Gawliny, opiekuna emigracji 
polskiej i byłego biskupa polowego Wojska Polskiego. Szkoła 
znalazła się pod całkowitą opieką finansową Klubu Orła 
Białego. Nauczyciele dostawali wynagrodzenie za swoją 
pracę.  

Lucyna Baczyńska ze swoja klasą, KOB, 1981 r.  

Dzieci ze Szkoły przy KOB, wczesne lata 80. 
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W lipcu 1971 r., Klub Orła Białego przeniósł się z Domu 
Kombatanta do nowego, własnego budynku w Turner, a wraz 
z nim przeprowadziła się Szkoła Polska im. arb. J. Gawliny. 
Uroczyste otwarcie budynku Klubu pod nazwą Dom Polski im. 
M. Kopernika, nastąpiło dopiero 16 lutego 1973 r. w 
obecności ówczesnego biskupa Karola Wojtyły. 

W latach 1974-82 kierownikiem Polskiej Szkoły 
działającej przy KOB był Marian Rudnicki. Istniały wtedy 2 
klasy dla dzieci w wieku 6-8 i 9-13 lat. Nauczycielkami były: 
Lucyna Baczyńska i Siostra Magdalena. Oprócz nauki w 
polskiej szkole dzieci mogły brać udział w działalności dwóch 
grup tanecznych: dla młodszych dzieci „Wielkopolska” 
Krystyny Mikołajczak oraz „Trojak” Danuty Navay dla 
młodzieży. Zespoły te występowały na akademiach 
okolicznościowych i uroczystościach szkolnych. W 1981 r. 
kierownik Szkoły M. Rudnicki i nauczycielka L. Baczyńska 
zostali odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi za krzewienie 
polskości na obczyźnie.  

W latach 70. istniała również druga polska szkoła, która 
miała swoją siedzibę w szkole publicznej w Turner. Uczyła w 
niej Hanna Czajor (niestety nie udało się odnaleźć żadnych 
dokumentów dotyczących tej szkoły). 

W 1983 r. funkcję kierownika szkoły przejęła Ewa 
Siwińska (Roslan), a w rok później Henryk Sęk-Sękalski. 
Działało wtedy 5 klas, szkoła liczyła 43 uczniów. Zbliżony 
poziom znajomości języka, a nie wiek dzieci, decydował o 
przynależności do określonej klasy. W szkole uczyły: Eta 
Jabłońska (E. Rogoyska), Alina Brożek, Elżbieta Tarchalska, 
Elżbieta Tabaka (klasa gimnazjalna), Bernarda Kucharska oraz 
niestrudzona organizatorka i najdłużej pracująca nauczycielka 
(26 lat) L. Baczyńska. Lekcje śpiewu dla wszystkich dzieci 
prowadziła Ewa Dryl, a lekcje religii ks. Bernard Bednarz. 
Najmłodsze dzieci korzystały z Elementarza Falskiego ucząc 
się poprawnej wymowy, budowy krótkich zdań, czytania i 
pisania, zapoznawały się także z polskimi zwyczajami, 
legendami i najważniejszymi faktami z historii Polski oraz 
elementami geografii polskiej. W klasie gimnazjalnej pięcioro 
uczniów (dziewczynki) poznawało język polski na wyższym 
poziomie oraz uczyło się historii i geografii Polski. Dzieci 
korzystały z podręczników sprowadzanych z Londynu. Lekcje 
odbywały się w pomieszczeniach KOB, który również 
częściowo opłacał nauczycieli. Szkoła otrzymywała także 
dotacje od rządu federalnego. Nauczyciele szkoły należeli do 
Związku Nauczycieli Szół Etnicznych, a szkoła brała udział w 
różnych imprezach organizowanych przez instytucje 
oświatowe i wielokulturowe. 

W lutym 1988 r. kierowniczką szkoły została Beata 
Wójcicka, która wraz z Teresą Wyszyńską, Beatą 
Michałkiewicz i Markiem Baranowskim prowadzili lekcje w 4 
klasach. W 1990 r. rolę kierowniczki na 5 miesięcy przejęła 
Maryla Rzęśnicka. Do grona nauczycieli dołączyły Katarzyna 
Pietranik i Danuta Olejniczak. Lekcje śpiewu prowadziła 
Marta Cisz, religii uczył ks. Tadeusz Przybylak. 

7 marca 1992 r. Polska Szkoła 
im. arcb. J. Gawliny przeniosła 
się z KOB do pomieszczeń 
szkoły podstawowej w dzielnicy 
Florey (Belconnen). Lekcje 
odbywały się w soboty w godz. 9
-12, uczęszczało 39 uczniów i 
działały 4 klasy. Pod koniec 
1993 r. szkoła przeprowadziła 
się jeszcze raz – do Copland 

College w dzielnicy Melba. Zajęcia lekcyjne przeniesiono z 
soboty na piątki wieczorem. W nowym miejscu warunki pracy 
dla nauczycieli i dzieci były zdecydowanie dogodniejsze. Do 
szkoły uczęszczało ok. 50 dzieci, które w zależności od 
poziomu znajomości języka podzielone były na 4 klasy. 
Najliczniejszą klasę stanowiło 18 dzieci, które nie mówiły po 
polsku – były trzecią lub nawet czwartą generacją Polaków, 
często z rodzin mieszanych, gdzie tylko jedno z rodziców było 
pochodzenia polskiego. Dużą atrakcją dla dzieci był sklepik 
szkolny. Działała biblioteka licząca ok. 300 książek. Odbywały 
się także zajęcia teatralne prowadzone przez Lilianę Bogatko i 
Paulinę Bednarek.  

W 1994 r. kierowniczką szkoły została D. Olejniczak, a od 
roku 1997 – Maryla Rzęśnicka. Do grona nauczycieli w 
różnym czasie dołączali: Małgorzata Ziółkowska, Ewa 
Błaszkowska, Paulina Bednarek, Teresa Zubowicz, Liliana 
Bogatko, Jolanta Bierkowska, Urszula Pietkiewicz i 
Władysław Jedrzejowski. W tym czasie dotychczasowy 
sponsor szkoły, KOB, z powodu problemów finansowych 
odmówił dalszego wsparcia dla szkoły. Szkoła korzystała z 
corocznej dotacji rządu federalnego, a także grantów rządu 
stanowego ACT. 

W 1998 r. szkoła przeprowadziła się po raz kolejny do 
Ginninderra College w Belconnen. W tym czasie do szkoły 
uczęszczało 44 uczniów w wieku 5-16 lat. Były to głównie 
dzieci urodzone w Australii, z których wiele nie znało języka 
polskiego. Dla nich działały klasy uczące języka od podstaw. 
Program nauczania dla wszystkich dzieci obejmował język 
polski, gramatykę i ortografię, literaturę, elementy kultury, 
historii i geografii Polski. W tym samym roku szkoła została 
członkiem Rady Organizacji Polskich w ACT oraz Ethnic 
Shools Association – organizacji skupiającej szkoły etniczne 
na terenie ACT, reprezentującej interesy tych szkół wobec 
władz lokalnych i federalnych. Powołano także Radę Szkolną, 
której zadaniem było zajmowanie się sprawami 
organizacyjnymi, reprezentacyjnymi i administracyjnymi 
szkoły. Koordynatorem Rady została M. Rzęśnicka, zastępcą i 
sekretarzem Beata Tworek-Matuszkiewicz. Rada podjęła 
pracę w dwóch komisjach: Komisji Edukacji Szkolnej (w 
składzie T. Zubowicz i U. Pietkiewicz) oraz Komisji 
Organizacyjnej (w składzie Arkadiusz Drozda i Aleksandra 
Płazińska). 

Rok 1998 r. był dla szkoły rokiem postępu – szkoła w 
Belconnen została pierwszą szkołą polonijną, w której zaczęto 
wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe do 
nauki. Sprzęt komputerowy został szkole udostępniony przez 
grupę komputerową Polonet, którego członkowie (głównie 
Tadeusz Matuszkiewicz) zajmowali się także instalacją 
komputerów i często koniecznymi naprawami. Programy 

„Wielkopolska”, 1979 r. 
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obejmujące zakres nauczania pisania i czytania od klasy 
pierwszej do szkoły średniej, a także dla klas anglojęzycznych 
sprowadzano stopniowo w ciągu kilku lat z Polski. Wyborem i 
zakupem programów, a także przeszkoleniem nauczycieli w 
ich użyciu zajmowała się Beata Tworek-Matuszkiewicz. 
Koszty zakupów pokrywane były częściowo przez granty z 
Funduszu prof. Wilczyńskiego, często także prywatnie przez 
pp. Matuszkiewiczów. Nauka przy pomocy komputerów 
cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczniów.  

Funkcjonowanie szkoły w tym czasie różniło się znacznie 
od modelu lat powojennych. Tradycje i język były wówczas 
świeże w pamięci nowoprzybyłych i na co dzień praktykowane 
w domach. Z czasem związki z Polską rozluźniały się i stąd 
konieczna była jeszcze większa mobilizacja nauczycieli, aby tą 
polskość utrzymać. Nauczyciele dokładali wszelkich starań, 
aby uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić jak najwięcej dzieci do 
nauki. Obok nauki z wykorzystaniem komputerów zaczęto 
używać podręczników sprowadzonych z Kanady, specjalnie 
przygotowanych do nauczania języka polskiego dla dzieci 
„emigracyjnych”, których umiejętności językowe nie są 
porównywalne z tymi jakie posiadają uczniowie w Polsce. 
Wprowadzenie nowych podręczników pozwoliło na 
ujednolicenie programów nauczania i znaczne podniesienie 
ich poziomu. Prowadzone przez L. Bogatko zajęcia teatralne 
były także dla dzieci świetną zabawą, jednocześnie pomagając 
rozwijać słownictwo, poprawną wymowę, dykcję i pewność 
siebie. Dzieci w ramach tych zajęć przygotowały m.in. 
przedstawienia „Mały Książę”, „Groch z kapustą” czy 
bożonarodzeniowe Jasełka. M. Rzęśnicka prowadziła zajęcia 
logopedyczne pomagając dzieciom w nauce polskich głosek i 
poprawnej ich wymowie. Działała jedna klasa dla dorosłych. 
Biblioteka multimedialna powiększała swoje zbiory, dzięki 
kilku grantom otrzymanym z różnych źródeł. Dzięki staraniom 
B. Tworek-Matuszkiewicz zostały sprowadzone z Polski filmy 
dokumentalne i fabularne, kasety i dyski CD muzyczne, gry i 
zabawy komputerowe. Biblioteka oferowała również gazety i 
czasopisma polskie i była dostępna nie tylko dla uczniów, ale i 
dla wszystkich zainteresowanych. Wprowadzono także 
indywidualne zajęcia dla wszystkich dzieci angażując w nie 
również rodziców. Trwała ścisła współpraca z kołkiem 
komputerowym Polonet, co zapewniało stałą pomoc w 
naprawie i konserwacji szkolnych komputerów.  

Na przestrzeni lat wielu rodziców i przyjaciół szkoły 
pomagało w pracy. Organizowano pikniki i różne uroczystości 
(Dzień Matki, Dzień Dziecka) zapraszając również szkołę 
polską w Phillip. Uczniowie brali udział w akademiach 

okolicznościowych odbywających się w KOB, a także w Dniu 
Szkół Etnicznych (Ethnic School Day), gdzie wszystkie szkoły 
etniczne prezentowały swoje osiągnięcia i metody nauczania. 
Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców dzieci przez wiele 
lat brały udział w konkursie „Piękno Słowa i Muzyki Polskiej” 
organizowanym przez Zofię Sęk-Sękalską. Kolejno funkcje 
skarbników pełnili: Eugeniusz Nodzyński, Witold Rejlich i 
Władysław Jędrzejowski. Bibliotekę prowadziła Iwona Crick i 
Maria Raetz, sklepik: Wanda Parkitny, Wanda Bednarek, 
Wanda Całka, Anita Brandebura, a indywidualne nauczanie 
Anna i Michał Rodzoś oraz Maria Kruger.  

Od roku 2004 szkoła borykała się z problemami 
finansowymi i funkcjonowała głównie dzięki wytrwałości i 
dobrej woli garstki osób starających się utrzymać szkołę jak 
najdłużej. Wydatki zostały ograniczone do najbardziej 
koniecznych (pensje dla nauczycieli, wynajem lokalu 
szkolnego, ubezpieczenie, papier i podstawowe, niezbędne 
materiały). Nauczyciele i rodzice starali się uzupełniać 
szczupłe fundusze organizując sprzedaż czekoladek i ciast. 
Zaczynało też brakować osób chętnych do kontynuacji pracy 
na rzecz szkoły, reszty dopełniła coraz mniejsza liczba dzieci 
zainteresowanych nauką w polskiej szkole. Wkrótce później 
działalność szkoły została tymczasowo zawieszona, a 
wszystkie materiały edukacyjne zgromadzone przez wiele lat, 
zostały zdeponowane do dalszego użytku przez tę placówkę w 
przyszłości. Niestety szkoła w Belconnen nie została nigdy 
reaktywowana, mimo ponawiania starań i apeli do polskiej 
społeczności Canberry. Niemniej jednak przez lata swojej 
działalności spełniała rolę niezmiernie ważną dla Polonii 
mieszkającej w północnej części Canberry. 

Od Redakcji:  
Artykuł powstał dzięki mozolnej pracy Wandy Kiljańskiej-

Całka, która poświęciła wiele godzin na poszukiwania 
dokumentów mogących rzucić jakiekolwiek światło na historię 
polskich szkół w Canberze, porządkowanie i archiwizowanie tych 
dokumentów. Wykorzystano również informacje zawarte w 
artykułach publikowanych na łamach Kroniki Polonii oraz w pracy 
szkolnej Łucji Łabudy, maturzystki polskiej szkoły w Phillip w 
1996 r. 

Z pewnością nie udało się nam odnaleźć wielu dokumentów, 
które z czasem albo zaginęły, albo istnieją, ale były dla nas 
niedostępne i dlatego część informacji zawartych w artykule jest 
niekompletna. Przepraszamy zatem za możliwe pominięcie faktów 
czy nazwisk, które powinny znaleźć się w tym opracowaniu. 
Prosimy czytelników, którzy są w posiadaniu jakichkolwiek 
dokumentów czy informacji o przekazanie ich Redakcji. Chętnie 
uzupełnimy historię o nowe szczegóły w następnym numerze KP.  
 

Szkoła w Belconnen, zajęcia przy komputerze, 1999 r.  

Jasełka w szkole w Belconnen, 1998 r.  
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O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 
Aleksandra Płazińska 

Ewa Demarczyk 
14 sierpnia 2020 r. zmarła w Krakowie, w wieku 79 lat, 

Ewa Demarczyk. Odeszła jedna z największych ikon piosenki 
nie tylko poetyckiej, ale piosenki scenicznej. Osobowość 
nieprzeciętna, która robiła wrażenie na wszystkich bez 
wyjątku. Gdziekolwiek występowała, czy w Polsce, w paryskiej 
Olimpii czy dalekiej Japonii, bilety były wyprzedane. 
Wystarczyła pusta scena pokryta czarnym suknem, dwa 
czarne fortepiany i tylko jedno światło na ubraną w 
ascetyczną czarną suknię artystkę – od pierwszych dźwięków 
sala siedziała jak zaczarowana, a na koniec ona zawsze 
dostawała owacje na stojąco. 

Ewa Demarczyk rozpoczęła karierę w 1961 r. w 
studenckim kabarecie Akademii Medycznej w Krakowie 
„Cyrulik”.  Rok później przeszła do słynnego kabaretu 
„Piwnica pod Baranami”. Odkąd w 1963 r., na pierwszym 
festiwalu w Opolu, zaśpiewała piosenkę „Czarne anioły” 
wzbudzając entuzjazm krytyków i publiczności mówiono o niej 
„Czarny Anioł”. Miała dar, iskrę bożą, wyjątkowy magnetyzm, 
który działał na publiczność jak czarodziejska różdżka. 
Mówiono też: „druga Edith 
Piaf” czy porównywano ją do 
Juliette Greco. W dobie 
popularności big beatu 
dawała publiczności 
wyrafinowane wykonanie 
poezji śpiewanej w połączeniu 
ze swoim ascetycznym, 
czarno-białym stylem. Była 
uznawana za jedną z 
najbardziej utalentowanych i 
charyzmatycznych postaci 
polskiej sceny muzycznej. 
Ceniona była za ekspresję, 
niebywałą osobowość 
estradową oraz wybitne zdolności interpretacyjne. 
Występowała z powodzeniem na całym świecie, m.in. w 
Austrii, Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, 
Kubie, Brazylii, Australii. Gościły ją tak prestiżowe estrady jak 
paryska Olympia czy Carnegie Hall w Nowym Jorku. Miała 
szansę zrobienia międzynarodowej kariery, wybrała jednak 
Polskę. 

Ewa Demarczyk blisko współpracowała z kompozytorem 
Zygmuntem Koniecznym. Napisane przez niego piosenki – 
„Karuzela z madonnami”, „Grande Valse Brillante”, 
„Tomaszów” czy „Groszki i róże” – do tekstów takich poetów 
jak M. Białoszewski,  B. Leśmian, J. Tuwim czy M. Pawlikowska
-Jasnorzewska, stały się największymi przebojami artystki. 
Komponował dla niej również Andrzej Zarycki, jego dziełem 
były takie popularne piosenki jak "Ballada o cudownych 
narodzinach Bolesława Krzywoustego", "Skrzypek 
Hercowicz" i "Na moście w Avignon". 

W latach 1986-2000 artystka prowadziła w Krakowie 
Państwowy Teatr Muzyki i Poezji. Ostatni koncert Demarczyk 
dała w listopadzie 1999 r. w Poznaniu. Po roku 2000 
całkowicie wycofała się z życia publicznego, zerwała kontakty 
ze znajomymi i przyjaciółmi. Nie śpiewała już od wielu lat, ale 
jej piosenki są nadal bardzo dobrze znane i często słuchane.  

„Bezpośredni przekaz Ewy, z jej fenomenalną dykcją, 
muzykalnością, wszystko dopracowane do ostatniego szczegółu, 
niezwykłe kompozycje Zygmunta Koniecznego i Andrzeja 
Zaryckiego – to tworzyło całość taką, której w tej branży 

muzycznej nikt dotychczas nie oglądał” – powiedział 
kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz. 

Ewa Demarczyk została pochowana w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Bernard Ładysz 
25 lipca 2020 r, w dzień po 

swoich 98 urodzinach, zmarł 
Bernard Ładysz, jeden z 
najwspanialszych basów-
barytonów w historii muzyki 
XX w., artysta o niezwykłej, 
głębokiej i nieporówny- 
walnej z nikim barwie głosu.  

Bernard Ładysz urodził się 
w Wilnie. W czasie wojny był 
żołnierzem AK, został 
aresztowany przez NKWD i 
wywieziony na Sybir. Do 
Polski wrócił w 1946 r. i 
zamieszkał w Warszawie, gdzie podjął studia wokalne w 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Karierę śpiewaka 
rozpoczął jako solista w Reprezentacyjnym Zespole Wojska 
Polskiego. W 1956 r. zdobył pierwszą nagrodę na konkursie 
śpiewaczym we Włoszech. Przez kilka lat występował w 
Teatrze Massimo w Palermo. Przez wiele lat związany był z 
Teatrem Wielkim w Warszawie, gdzie stworzył wiele 
niezapomnianych kreacji operowych, m.in. tytułową partię w 
„Borysie Godunowie” M. Musorgskiego, Stolnika w „Halce” 
oraz Skołuby i Zbigniewa w „Strasznym dworze” St. 
Moniuszki. W 1966 r. wziął udział w prawykonaniu „Pasji wg 
św. Łukasza” w katedrze w Munster. Od tego czasu przez 
wiele lat występował w kolejnych dziełach K. Pendereckiego, 
m.in. z Filharmonią Filadelfijską w Jutrzni, czy z Filharmonią z 
Los Angeles pod dyrekcją Zubina Mehty w Kosmogonii w 
Nowym Jorku. Brał udział w nagraniach oper dla Polskiego 
Radia, występował na festiwalach muzyki współczesnej 
„Warszawska Jesień”. 

Bernard Ładysz odnosił sukcesy na wszystkich 
kontynentach – od Australii, przez obie Ameryki, po Chiny w 
Azji. Jako pierwszy polski artysta został zaangażowany do 
partii solowej w kompletnym nagraniu opery przez wielką 
światową firmę fonograficzną „Columbia” – wystąpił obok 
Marii Callas w nagraniu „Łucji z Lammermooru”.  

Bernard Ładysz został pochowany w Alei Zasłużonych 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 

Piotr Szczepanik 
20 sierpnia 2020 r. zmarł 

znany piosenkarz, gitarzysta i 
aktor Piotr Szczepanik (ur. 
1942 r.). Był wykonawcą 
wielu ponadczasowych 
przebojów, które do dzisiaj 
nuci cała Polska – „Kochać”, 
Żółte kalendarze”, 
„Kormorany”, „Nigdy więcej”. 
W latach 60. i 70., w czasach 
ogromnej popularności 
głośnego bigbitu, śpiewał 
melancholijne, liryczne ballady. Był absolutnym fenomenem i 
niekwestionowanym idolem swoich czasów. Miał sporą 
konkurencję, bo wtedy tworzyli tacy artyści jak Czesław 
Niemen, Tadeusz Nalepa, Marek Grechuta, Mira Kubasińska. 
Ale Szczepanik zdobywał wielbicieli tym, że był absolutnie 
inny – spokojny, wrażliwy, skromny, czarował słuchaczy 
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swoim aksamitnym głosem i liryczną interpretacją swoich 
piosenek. 

Piotr Szczepanik studiował historię sztuki na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim i tam rozpoczął działalność 
artystyczną w Kabarecie „Czart” i teatrze Akademii 
Medycznej „Dren 59”. Debiutował w 1963 r. na Festiwalu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie. Przez kilka lat, wraz z B. 
Łazuką i J. Federowiczem prezentował program estradowo-
kabaretowy „Popierajmy się”. W latach 70. zaczął zajmować 
się piosenką poetycką. Występował sam z gitarą w 
programach muzyczno-poetyckich oraz z recitalami pieśni i 
romansów. Koncertował w Polsce oraz m.in. w USA, Australii, 
Nowej Zelandii, Kanadzie i w wielu krajach w Europie. 

W latach 80. muzyk zaangażował się w działalność 
opozycyjną. W stanie wojennym organizował niezależną, 
podziemną scenę muzyczną. Po 1990 r. był szefem Zespołu 
Współpracy ze Środowiskami Twórczymi w Kancelarii 
Prezydenta Lecha Wałęsy, a w 2005 członkiem honorowego 
komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach 
prezydenckich. W 2016 r. został odznaczony Złotym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Piotr Szczepanik spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. 

Wojciech Pszoniak 
19 października 2020 r. 

odszedł Wojciech Pszoniak, 
jeden z najważniejszych i 
najbardziej docenianych 
mistrzów polskiego kina i 
teatru. Wybitny aktor 
dramatyczny, stworzył 
wiele niezapomnianych 
kreacji, m. in. postać 
Moryca w „Ziemi obiecanej” 
oraz Janusza Korczaka w 
Biograficznym filmie 
„Korczak”. 

Wojciech Pszoniak urodził się w 1942 r. we Lwowie. 
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. 
Zadebiutował w teatrze grając w „Klątwie” St. Wyspiańskiego 
w reżyserii K. Swinarskiego. W latach 70. grał w Teatrze 
Starym w Krakowie, Teatrze Narodowym i Powszechnym w 
Warszawie kreując wiele wybitnych ról. 

Zagrał w około stu filmach. Znany był z wieloletniej 
współpracy z reżyserem Andrzejem Wajdą. Ich pierwszą 
realizacją teatralną były „Biesy” F. Dostojewskiego. Potem 
zagrał między innymi w słynnej „Ziemi obiecanej”, „Dantonie” 
oraz „Weselu”. Grał u takich wybitnych reżyserów jak 
Kawalerowicz, Gruza, Zanussi, Żuławski, Morgenstern.  

W latach 80. Pszoniak wyjechał do Francji, gdzie 
zamieszkał na stałe. Grał tam w teatrach i występował w 
filmach. W 2007 r. został odznaczony Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2011 r. Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Agnieszka Holland powiedziała o Wojciechu Pszoniaku: 
„Wojtek był zupełnie unikalny. Był wspaniałym aktorem, bardzo 
wyrazistym, odważnym. (…) Był nie tylko aktorem, ale i gwiazdą. 
Jego osobowość, jego charyzma była tak wyjątkowa i tak 
niepowtarzalna, że trudno sobie wyobrazić, że można by było go 
kimś zastąpić, żeby była jakaś możliwość porównania go do 
kogokolwiek innego. (…) Był przede wszystkim fantastycznym 
człowiekiem. Zawsze można było na niego liczyć, zawsze był 
ciekawy świata, ciekawy ludzi.” 

Urna z prochami artysty została złożona na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. 

Pożegnanie ze Stasią Dąbrowski 
Pod koniec sierpnia 2020 r. odeszła w wieku 94 lat Stasia 

Dąbrowski − ikona naszego miasta, znana kilku generacjom 
mieszkańców Canberry jako „Soup Lady”. Od 1979 roku 
prowadziła mobilną kuchnię. Przez 6 dni w tygodniu wstawała 
o 5 rano, jeździła furgonetką po Canberze zbierając żywność 
ofiarowaną przez różne firmy, a następnie rozprowadzała ją 
dla ubogich. W czwartki gotowała zupę obierając około 180 
kilogramów warzyw, aby następnego dnia nakarmić nawet 
kilkaset osób serwując zupę ze swojego stoiska przy Garema 
Place. Stasia witała w swojej kuchni wszystkich bez wyjątku 
uśmiechem i dobrym słowem.  

Życie Stasi nie było łatwe. Przeżyła II wojnę światową i 
pierwsze lata komunizmu w Polsce. Zaznała wielkiej biedy. W 
1964 r. przyjechała wraz z rodziną do Canberry. Po rozpadzie 
małżeństwa znowu stanęła przed wieloma wyzwaniami. 
Zaczęła pomagać innym po rozmowie z nastoletnim synem o 
problemie ludzi bezdomnych w Canberze, która przypomniała 
jej o doświadczeniach, jakie przeżyła w latach wojny. „Żadne 
pióro nie może opisać tego, co widziałam w swoim życiu”− 
powiedziała w wywiadzie dla The Canberra Times z 1992 r. 
„Kiedy widzę osobę, która jest dzisiaj głodna, muszę coś zrobić aby 
to zmienić”.  

Pomoc ludziom w potrzebie stała się dla Stasi celem życia. 
Emigrantka z Polski, kobieta niskiego wzrostu i niezwykłej 
skromności, ale olbrzymiej osobowości i bezgranicznej 
dobroci, Stasia z czasem stała się dla Canberry symbolem 
bezinteresownej dobroczynności. Dawała wszystkim nie tylko 
jedzenie, ale także miłość, dobroć i współczucie.  

W 1996 r. Stasia została wyróżniona tytułem „Canberra 
Citizen of the Year” (Obywatel Roku) Canberry, w 1999 r. 
„ACT Senior Australian of the Year” (Senior Roku Canberry), a 
w roku 2017 „ACT Local Hero of the Year” (Bohaterka 
Lokalna ACT Roku). Otrzymała również Medal of the Order of 
Australia (OAM) w uznaniu jej pracy na rzecz potrzebujących. 
Tabliczka z jej nazwiskiem została zainstalowana w 2005 r. na 
ACT's Honour  Walk. 

Szef rządu terytorialnego ACT, Andrew Barr oddał hołd 
Stasi mówiąc: „Stasia made a significant and sustained 
contribution over almost four decades helping Canberrans in need 
through her Soup Kitchen in Garema Place. She gave so much of 
her life to this city she called home. Stasia will always be 
remembered as part of Canberra's rich fabric, and her legacy will 
continue through her friends, family and supporters”. 

Kuchnia Stasi nadal działa (obecnie w Griffin Centre), 
prowadzona przez jej wnuka Josha Kenworth, który od lat jej 
pomagał, a obecnie przejął szlachetne dziedzictwo swojej 
babci.   

Stanisława Dąbrowski 
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 Ś † P  

Witold deWaldorf 
Urodzony 5.01.1936 r. w Toruniu. 

Zmarł 10.08.2020 r. w Marayong, Sydney. 
Został pochowany w Canberze. 

Do Australii przyjechał w 1957 r., mieszkał w Canberze. 
Pozostawił żonę Stefanię,  

córkę żony Grażynę i wielu przyjaciół  

Cześć Jego pamięci. 

 

 Ś † P  

Henryk Gasperski 
Urodzony 10.01.1933 r. w Polsce. 
Zmarł 12.09.2020 r. w Canberze. 

Był czynnym członkiem Polskiego Klubu Sportowego 
„Kościuszko”  

Klubu Orzeł Biały oraz działał w jego Zarządzie, 
należal do Klubu Seniorów w Canberze. 

Pozostawił rodzinę i wielu przyjaciół. 

Cześć Jego Pamięci. 

 

 Ś † P  

Jadwiga Elżbieta Zubowicz 
Urodzona 17.06.1950 r. w Polsce. 
Zmarła 4.10.2020 r. w Canberze 

Żona Tadeusza, mama Agnieszki, babcia Ash’a i Levy. 

Cześć Jej pamięci. 

 

 Ś † P  

Dr Jerzy Drobiszewski 
Urodzony 5.06.1924 r. w Polsce. 
Zmarł 5.10.2020 r. w Canberze. 

Od 1990 r. mieszkał wraz z rodziną w Canberze. 
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
wieloletni nauczyciel historii i języka polskiego w klasach 

maturalnych w Polskiej Szkole w Phillip. 
Międzynarodowy publicysta i autor prac z zakresu 

historii, etyki, religii i reportaży z Australii. 
Odszedł ukochany Mąż, Ojciec, Dziadziuś i Pradziadziuś. 

Rodzina w Canberze i Melbourne. 

Cześć Jego pamięci. 

 

 Ś † P  

Marian Pawlik 
1954—2020 

W lipcu br. odszedł Marian 
Pawlik, zasłużony działacz 
społeczny, długoletni prezes 
Federacji Polskich Organizacji 
w Wiktorii. Przez kilkanaście 
lat był przewodniczącym 
Komisji Arbitrażowej Rady 
Naczelnej Polonii Australijskiej, 
służąc swoim cennym 

doświadczeniem i radą w rozwiązaniu wielu spornych 
kwestii. Pełnił funkcje w wielu polonijnych organizacjach 
w Wiktorii. Służbie społecznej poświęcił wiele lat 
swojego życia. Odwiedzał regularnie Polskę 
reprezentując Polonię australijską w kraju, po raz ostatni 
uczestnicząc w V Zjeździe Polonii i Polaków na Świecie w 
2018 r. Budował i pomagał budować innym bliskie relacje 
Polonii australijskiej z Polską oraz dobre kontakty z 
politykami australijskimi w stanie Wiktoria. W uznaniu 
swoich zasług został odznaczony Medalem Orderu 
Australii (OAM), Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, oraz  Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie). 

Cześć Jego Pamięci. 

 Ś † P  

Włodek (Wolly) Kulesza 
Urodzony 02.07.1945 r. w Polsce. 
Zmarł 28.02.2020 r. w Canberze. 

W latach 1952-1963 był uczniem Polskiej Szkoły 
Sobotniej przy Klubie Orzeł Biały, 

a także członkiem Polskiej Grupy Skautów, 
Grał w polskich zespołach muzycznych. 

Pozostawił w smutku żonę, rodzinę  i przyjaciół. 

Cześć Jego pamięci. 

 Ś † P  

Józef Służałek 
Urodzony 7.03.1941 r. w Polsce. 
Zmarł 23.03.2020 r. w Canberze. 

Do Australii przyjechał w lutym 1973 r. 
Mieszkał w Sydney, Hobart i Canberze. 

Był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów  
Polskich, Koła SPK Nr 5 oraz Klubu  

Orzeł Biały w Canberze. 
Pozostawił w smutku żonę Elżbietę oraz 

dzieci: Anię, Józefa (Bobiś) i Marka.  

Cześć Jego pamięci. 

 Ś † P  

Elizabeth (Krysia) Vha 
Urodzona 03.02.1954 r. w Polsce. 
Zmarła 29.06.2020 r. w Canberze. 
Córka pp. Janiny i Michała Hebda 

Pozostawiła rodzinę i wielu przyjaciół. 

Cześć Jej pamięci. 

Rada Organizacji Polskich w ACT 

wraz z redakcją Kroniki Polonii 

składa serdeczne wyrazy współczucia 

naszemu koledze Tadeuszowi i jego rodzinie. 
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WOJTEK PIETRANIK – ARTYSTA 
RZEŹBIARZ 
Anya Malarz 

Jest bardzo trudno napisać coś sensownego o rzeźbiarzu 
artyście Wojtku Pietraniku, mając do dyspozycji zaledwie 
około 600 słów.  Mój przygotowany scenariusz rozmowy 
niewiele się przydał, jako że popłynęły wartkie wspomnienia, 
zaś słuchając ich, nie sposób było przerywać. 

Wojtek urodził się w Gdańsku 
i tamże ukończył Wyższą 
Szkołę Sztuk Plastycznych. 
Rozpoczął pracę ucząc rzeźby 
w Zespole Szkół Plastycznych 
w Gdyni-Orłowie. Pracę tę 
utracił, gdy w grudniu 1981 r. 
nastał w Polsce stan wojenny i 
od tej pory pracował na 
prywatne zlecenia, chwaląc 
sobie ten stan rzeczy. 
Pytam, czy już jako dziecię w 
kolebce postanowił byc 
rzeźbiarzem. Wojtek 
zaprzecza energicznie, zaś po 
zastanowieniu się mówi, że 

chyba talent artystyczny „wyssał z mlekiem matki”. I tak jak w 
wielu naszych emigranckich losach, w życiu 
Wojtka i jego rodziny dużą rolę odegrał 
przypadek. Poprzez Włochy wyjechał wraz z 
5-letnią córeczką do Australii, lądując w 
1985 r. w Darwin, gdzie w owym czasie 
mieszkała jego siostra. Prawie trzy lata 
czekał na przyjazd żony Kasi z drugą 
córeczką. Darwin, jak wiemy, ślicznie 
wygląda na turystycznych widokówkach i 
dość przyjemnie tam się mieszka podczas 
australijskiej zimy. Zaś w porze wilgotnej… 
rzecz ma się inaczej. Otóż żona Kasia 
oglądając kiedyś prognozę pogody w 
wieczornym dzienniku, dostrzegła, że w 
stolicy zwanej Canberra temperatura spaść 
miała w nocy do minus 7 stopni. Wiadomo – 
w duszny i upalny wieczór w Darwin 
obietnica temperatury „minus siedem” 
okazać się mogła magiczną bajką. I to ten 
śliczny fakt zadecydowal, że w 1988 r. 
rodzina przeniosła się z Darwin do Canberry. 
Żona Kasia wypatrzyła wkrótce ogłoszenie na pracę w 
australijskiej mennicy (Royal Australian Mint).  Wojtek spędził 
tam następne 23 lata jako projektant monet i medali, zaś 
szacowna ta instytucja czerpała obficie z jego talentu i 

umiejętności. 
Talent Wojtka doceniony 
został również w 1992 r., gdy 
otrzymał nagrodę Churchill 
Fellowship i wyjechał na pół 
roku do Włoch studiować w 
rzymskim School of Metalic 
Art. 
Lista osiągnięć Wojtka jest 
kolosalna, nie sposób je tu 
wszystkie wymienić. Wojtek 
wygrał konkurs na projekt 
olimpijskich medali na 

sydnejską Olimpiadę w 2000 roku. Jego artystyczne medale 
znajdują się w rozlicznych kolekcjach na całym świecie, w tym 
również w British Museum i Royal Coin Cabinet w 
Sztokholmie. 

Pomnik św. Jana Pawła II, 
(przed głównym wejściem do 
kościoła), postać Chrystusa na 
krzyżu (w głównym ołtarzu), a 
także Droga Krzyżowa w 
Polskim Ośrodku Jana Pawła II 
w Narrabundah, są jego 
autorstwa. 

Milknę przytłoczona 
ogromną listą osiągnięć 
Wojtka i w milczeniu 
podziwiam rzeźby, które 
Wojtek pokazuje. Przebija z 
nich głęboki humanizm, 
protest przeciwko 
okrucieństwu i przemocy, ale także ulubienie obfitości ciała 
kobiecego, żartobliwość i humor. Wojtek wraz z drugą 
rzeźbiarką, panią Berendinade Ruiter prowadzą studio 
artystyczne w Queenbeyan, gdzie urządzają wystawy, a także 
sprzedają swoje dzieła. 

Wojtek mówi, że emerytura to powrót do pasji i radości w 
robieniu tego co się chce, czyli do rzeźbienia. Pytam o 
najwiekszą frustrację. Odpowiada, że nie ma frustracji ani 
rozczarowań. Chociaż… po chwili poprawia się – frustracją dla 

niego jest to starzenie się (hmm… mruczę 
sama do siebie pod nosem – skąd ja to 
znam?). 
Pytam, co uważa za swe największe 
osiągnięcie – to rodzina: dzieciaki, wnuki i 
oczywiście żona Kasia. Znów pytam czy 
dzieci są z niego dumne – oczywiście, że są. 
O Kasię nie pytam, wszak to obowiązek 
żony być dumną z męża. Wojtek mówi, że 
córki z pewnością odziedziczyły jego talent 
wkładając go w obecne zawody, które teraz 
uprawiają. Wspólnie zastanawiamy się 
czemu obecnie młodzi ludzie w większości 
nie interesują się pięknem, lecz wręcz 
przeciwnie pasjonuje ich brzydactwo, 
szpetota i wulganość. Może to tylko 
przejściowa faza…. może przyjdzie jakieś 
przebudzenie i pragnienie obcowania ze 
sztuką powróci. Może. 
Kto dziś słucha muzyki klasycznej? pyta 
retorycznie Wojtek. 

Wychodzę oczarowana 
pięknem, które zobaczyłam, a 
także zakochana w pewnej rzeźbie, 
na którą muszę znaleźć „środki 
płatnicze” aby stać się jej 
właścicielką. 

Studio Wojtka znajduje się w 
Queenbeyan, unit 4/6 Aurora 
Place, oboje artyści pracują tam od 
9 rano do 5 po południu. Najlepiej 
zadzwonić i umowić się na wizytę 
(0414 645 050). Natomiast w 
dniach 28-29 listopada studio 
otwarte było dla publiczności – 
Berendina i Wojtek zaprosili 
wszystkich chętnych do obejrzenia 
wystawy swoich rzeźb.   

Fryderyk 

Medal Olimpijski Sydney 2000 

Elizabeth 

Lady Koala | zdj. A. Malarz 

Wojtek Pietranik z rzeźbą „Red bull” 
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WYDARZENIA – KULTURA – LUDZIE 
Opracowała Aleksandra Płazińska 

Sukces polskiej tenisistki 
Wielki Szlem w tenisie to odniesienie zwycięstw przez 

zawodnika w ciągu jednego roku, w czterech najbardziej 
prestiżowych turniejach jakimi są międzynarodowe 
mistrzostwa Australii (Australian Open), Francji (Roland 
Garos), Wielkiej Brytanii (Wimbledon) i Stanów 
Zjednoczonych (US Open). Tenisowy Wielki Szlem jest 

wyczynem niezwykle rzadkim ze względu na specjalizację 
graczy na poszczególnych powierzchniach (cegła, trawa, korty 
twarde). Do tej pory udało się to tylko pięciu zawodnikom. Byli 
to: Don Budge (1938), Maureen Connolly (1953), Rod Lever 
(1962 i 1969), Margaret Smith Court (1970) i Steffi Graff 
(1988). Za wielki sukces uważa się jednak wygranie 
wszystkich czterech turniejów w ciągu całej kariery 
sportowej, a wygrana w przynajmniej jednym, zwłaszcza dla 
młodego zawodnika, jest olbrzymim osiągnięciem i zwykle 
wydarzeniem zapowiadającym wielką karierę w tym sporcie.  

Takiego właśnie wyczynu dokonała dziewiętnastoletnia 
tenisistka z Polski. Podczas tegorocznego turnieju Roland-
Garros Iga Świątek zachwyciła cały tenisowy świat. Polka 
w znakomitym stylu sięgnęła po tytuł Wielkiego Szlema, nie 
tracąc w całym turnieju nawet jednego seta. Swoje rywalki 
wręcz zdmuchiwała z kortu, a rozmiary jej zwycięstwa nad 
Simoną Halep, drugą rakietą świata w 1/8 finału, a przede 
wszystkim ofensywny, widowiskowy styl jej gry i niesamowite 
opanowanie młodej tenisistki wprawiły w osłupienie 
ekspertów. Zaskakująca informacja o wygranej Igi nad Halep 
rozprzestrzeniała się błyskawicznie. Pisały o tym największe 
portale internetowe i gazety, zdjęcia cieszącej się młodej Polki 
przewijały się w serwisach informacyjnych największych 
telewizji. Po każdym kolejnym, wygranym meczu umacniało 
się przekonanie – to nie chwilowe, przypadkowe zwycięstwo, 
to narodziny nowej tenisowej gwiazdy. W finale Iga w 84 
minuty rozprawiła się z Amerykanką rozstawioną w Paryżu z 
numerem 4 – Sofią Kenin. 

Iga Świątek już jako 13-latka wygrała mistrzostwo Polski w 
singlu, deblu i mikście. Po raz pierwszy wzięła udział w 
turnieju Wielkiego Szlema jako juniorka w 2016 r. i zatrzymała 
się dopiero w ćwierć-finale Roland Garos. Po dłuższej 
przerwie spowodowanej poważną kontuzją stawu skokowego, 
wróciła na korty i w 2018 r. wygrała turniej juniorów 
w Wimbledonie. Od 2019 r. zaczęła grać w turniejach 
profesjonalnych i piąć się w rankingu Women’s Tennis 
Association (WTA). W 2019 r. weszła do drugiej rundy w 
Australian Open, we French Open dotarła do 1/8 finału. 

W tym roku poprawiła swój wynik w Australian Open i weszła 
do czwartej rundy. Do rywalizacji w Roland Garos stanęła jako 
57 zawodniczka w rankingu WTA, wygrywając turniej 
przesunęła się na miejsce 17. 

Imponujące zwycięstwo Igi Świątek przejdzie do historii 
polskiego tenisa – jest dopiero trzecią Polką, która stanęła 
przed szansą zwycięstwa w jednym z turniejów Wielkiego 
Szlema i pierwszą, która to zwycięstwo osiągnęła. Trenerem 
Igi Świątek jest Piotr Sierzputowski. Olbrzymią rolę w 
treningu tenisistki odgrywa także psycholog Daria 
Abramowicz, była żeglarka. „Wytrzymałość psychiczna jest 
obecnie prawdopodobnie najważniejszą rzeczą w tenisie” – 
mówiła dziennikarzom w Paryżu Iga, zadziwiająca 
obserwatorów Roland Garos swoim opanowaniem i 
pewnością siebie rzadko spotykaną u tak młodych 
zawodników.  

„Jakie mam marzenia? Nie myślę o nich teraz, bo moje życie 
właśnie wywróciło się do góry nogami. Celem są zwycięstwa we 
wszystkich turniejach wielkoszlemowych oraz zdobycie 
olimpijskiego medalu.” – zapowiedziała Iga. 

„Kumpel dla Polonii” 
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w Warszawie, 

rozpoczęło realizację ciekawego projektu finansowanego ze 
środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego 
pomocy Polonii i Polakom za granicą. We wrześniu 2020 r. 
zostały wydane pierwsze numery specjalnych publikacji: 
„Kumpel dla Polonii” jest e-magazynem dla dzieci polonijnych 
w wieku 6-10 lat, natomiast „Cogito dla Polonii” to e-magazyn 
dla młodzieży polonijnej. 

W pierwszym numerze magazynu dla dzieci czytamy: 
„Kumpel dla Polonii” powstał właśnie dla Was – dzieci polonijnych 
z całego świata. Zapraszamy Was na wspólną wycieczkę do Polski. 
Będziecie poznawać jej historię, dowiecie się o niej mnóstwo 
ciekawostek. Odkryjecie niesamowite miejsca, które warto w 
Polsce zobaczyć. Spotkacie się też z niezwykłymi Polakami. 
Chcemy opowiadać Wam o Polsce i o wszystkim, co z nią 
związane. Pragniemy pomagać Wam uczyć się języka polskiego. 
Będzie ciekawie i wesoło.” 

I rzeczywiście, na stronach magazynu znaleźć można 
mnóstwo ciekawych i barwnie ilustrowanych materiałów i 
informacji, podanych w bardzo przystępny sposób. W 
pierwszym numerze m.in. takie tytuły: „Polskie symbole 
narodowe”, „Gdzie jest koniec Polski?”, „Legenda o Lechu i 
Orle Białym”, „Powiedzonka o zwierzętach”, „Kiedy piszemy 
„ż”?”, „Dlaczego niektóre ptaki odlatują z Polski na zimę? 

A z kolei nastoletni czytelnicy e-magazynu „Cogito dla 

Iga Świątek | zdj. RadioZET Sport 
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Polonii” mogą przeczytać jak młoda Polonia spełnia swoje 
marzenia, czy zapoznać się z reportażami i wywiadami swoich 
rówieśników ze świata. Niektóre tematy z premierowego 
wydania to: „Młoda Polonia spełnia swoje marzenia – 
reportaże i wywiady ze świata”, „W wirtualnej klasie – teksty o 
polskich szkołach online”, „Studia w Polsce, zapraszamy na 
dziennikarstwo”, „Co nowego w polskiej kulturze?”, „Kurs z 
gramatyki: czas na frazeologizmy”. 

Szeroki wachlarz tematów na pewno zachęci zarówno 
maluchy jak i młodzież do lektury, a nauczycielom szkół 
polonijnych dostarczy ciekawych pomocy do nauki języka 
polskiego. 

Linki do obydwu magazynów znaleźć można pod adresem: 
https://pol.org.pl/2020/09/21/kumpel-dla-polonii/ 

Dyplomacja kulinarna 
Dyplomacja kulinarna jest prężnie rozwijającym się 

działem dyplomacji kulturowej. Jej celem jest budowanie 
pozytywnego wizerunku 
wykorzystując bogatą kulturę 
kulinarną kraju. Ma ona istotny 
wpływ na budowanie marki 
narodowej i rozbudzanie 
zainteresowania danym 
krajem. Wykorzystanie 
dziedzictwa kulinarnego jest 
obecnie jedną ze 
skuteczniejszych metod 
promocji krajów oraz 
regionów. Kulinaria wpływają 
na rozwój turystyki, a także 
eksport. Pomagają budować 
markę narodową i lokalną. 
Właśnie dyplomacją kulinarną 

zajmuje się Fundacja Rozwoju Dyplomacji Kulturowej i 
Kulinarnej „Bunkatura”, której głównym celem jest wspieranie 
działalności dyplomatycznej, edukacyjnej, kulturalnej, 
społecznej oraz badań naukowych związanych z dyplomacją 
kulinarną i kulturową. W tym celu powstała bezpłatna, 
cyfrowa publikacja „Polski stół” („The Polish table”) dostępna 
w językach angielskim i hiszpańskim. Prezentuje ona historię 
kuchni polskiej, produkty, a także współczesny design. Całość 
dopełniają piękne zdjęcia jedzenia, polskich krajobrazów i 
zabytków. Partnerami publikacji są: Stowarzyszenie Polska 
Wódka, Muzeum Polskiej Wódki, Muzeum Toruńskiego 
Piernika oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz 
Hanami. Jest ona dostępna do pobrania na stronie Fundacji 
Bunkatura: https://bunkatura.pl/the-polish-table/ 

„Stół to nie tylko mebel. To często centrum kulinarnego 
wszechświata, wokół którego spotykają się ludzie by rozmawiać, 
śmiać się oraz rozkoszować się jedzeniem. To magiczne miejsce, 
gdzie tradycja łączy się z teraźniejszością. Często nie zdajemy 
sobie sprawy, jak wiele fascynujących historii wiąże się z 
ulubionymi potrawami oraz produktami, a przecież smaki, zapachy 
oraz opowieści zostają w naszej pamięci na długo. Odkrywanie 
świata przez kulturę kulinarną to ciekawa i niezwykła przygoda.” – 
tak zachęca do przygody z polską kuchnią Fundacja 
„Bunkatura”. 

Autorką książki jest dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, 
badaczka kultury kulinarnej, kierownik Food Studies na 
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w 
Warszawie, zdobywczyni wielu nagród kulinarnych. Zajmuje 
się ona historią i antropologią jedzenia, a także turystyką oraz 
dyplomacją kulinarną. Promowała kuchnię polską w Chinach, 
Tajlandii, Wietnamie, Mołdawii czy na Wyspie Jersey. Projekt 
był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP. 

Festiwal Polskich Filmów w Sydney 
Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów w Sydney odbył się 

w dniach 25.10 – 8.11 na Palace Borton St w Leichhardt. 
Miłośnicy polskiego kina mieli okazję obejrzeć dziewięć 
filmów, wśród których były zarówno wielokrotnie już 
nagradzane obrazy znanych twórców jak i filmy młodych 
polskich reżyserów. Wśród prezentowanych filmów znalazły 
się:   

„Boże Ciało” (2019) – dobrze 
już znany międzynarodowej 
widowni i wielokrotnie 
nagradzany dramat obyczajowy 
Jana Komasy z Bartoszem Bielenią 
w roli głównej, nominowany w tym 
roku do Oskara w kategorii filmów 
obcojęzycznych. To historia 
młodego człowieka, który po 
odbyciu wyroku w zakładzie 
poprawczym wyjeżdża do małego 
miasteczka, gdzie zamiast podjąć 
pracę w stolarni zaczyna udawać 
księdza.  

Film z 2019 r. pt. „Ikar. Legenda 
Mietka Kosza” w reżyserii Macieja 
Pieprzycy z Dawidem 
Ogrodnikiem w roli głównej. Jest 
to biograficzny obraz o 
przedwcześnie zmarłym, 
genialnym pianiście Mieczysławie 
Koszu, uważanym w latach 60. XX 
w. za jednego z najlepszych 
muzyków jazzowych w Europie. 
Opowiada historię młodego 
człowieka, który wbrew wszelkim 
przeciwnościom losu i własnym 
ograniczeniom – był niewidomy – 
zostaje wirtuozem fortepianu i 

robi oszałamiająca karierę, która jednak nie daje mu szczęścia 
w życiu prywatnym.  

„Legiony” (2019) – nakręcony z 
rozmachem wielkich scen 
batalistycznych, wojenny dramat 
w reżyserii Dariusza Gajewskiego. 
Na szerokim tle historycznym 
walki o wolną Polskę w latach 
1916-18, rozgrywa się historia 
trojga bohaterów – dwóch 
legionistów zakochanych w tej 
samej dziewczynie. W rolach 
głównych wystąpili: świetny 
Sebastian Fabijański oraz Bartosz 
Gelner i Wiktoria Wolańska. 

„Szarlatan” – najnowszy film 
Agnieszki Holland z 2020 r., w 
koprodukcji czesko-irlandzko-
słowacko-polskiej. Tytułowy 
szarlatan to postać autentyczna, 
znana niegdyś w całej 
Czechosłowacji – zielarz i znachor 
Jan Mikolaska (1887-1973), który 
uleczyć miał ponad pięć milionów 
ludzi. Reżyserka, która poświęciła 
rozliczeniom z koszmarami XX w. 
dużą część swojej twórczości, 
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Wyższej Szkole Muzycznej na 
ANU. W kilku słowach 
opowiedziała o swoim wyborze 
repertuaru koncertu – 
czterech utworów Fryderyka 
Chopina. Zależało jej, w dniu 
święta narodowego Polski, na 
zaprezentowaniu utworów 
łączących dwie najbardziej 
charakterystyczne, jej zdaniem, 
cechy muzyki Chopina – poezji 
i liryzmu połączonych z 
rewolucyjnością, cechy 
najlepiej opisane przez Roberta 
Schumanna jako „cannons 
concealed amongst flowers”. 

Zebrani mieli także okazję 
zapoznać się z ciekawą 
wystawą – w głównym holu Ambasady rozmieszczonych 
zostało 13 paneli składających się na ekspozycję opisującą 
historię powstania NSZZ „Solidarność” w 1980 r. oraz 
zapoczątkowanych wówczas przemian demokratycznych w 
Polsce, które doprowadziły do upadku komunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wystawa gościła w Konsulacie 
Generalnym w Sydney w sierpniu br., a obecnie można ją 
obejrzeć w Centrum Jana Pawła II w Narrabundah. 

Centrum Wielokulturowości w Canberze 
W październiku 2020 r. odbyły się wybory do lokalnego 

rządu ACT. Jedną z obietnic ubiegającego się o reelekcję 
rządu Partii Pracy było wybudowanie Centrum 
Wielokulturowości (Multicultural Centre) w Canberze, na 
terenie Exhibition Park (EPIC). Na powstanie specjalnego 
obiektu o wewnętrznej powierzchni 10,000 m2 przeznaczono 
21 milionów dolarów. Ma to być obiekt wyposażony w 
komercyjną kuchnię, w którym będą mogły odbywać się duże 
imprezy wielokulturowe, mogące pomieścić 1500 osób 
stojących lub do 1000 osób siedzących. Lokalizacja obiektu na 
terenie istniejącego już Exhibition Park pozwoli na 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury, m.in. dogodnego 
transportu (kolejka miejska) oraz wystarczającej liczby miejsc 
parkingowych. Planowana rozbudowa EPIC stanowi jeden z 
ważnych punktów planu wychodzenia z największego zastoju 
gospodarczego stolicy, spowodowanego pandemią poprzez 
stworzenie nowych miejsc pracy dla miejscowych firm, a także 
ożywienia branży turystycznej i sektora wydarzeń 
biznesowych (organizacja konferencji, zjazdów, seminariów, 
itd.). 

Plan powstania Centrum Wielokulturowego jest 
integralną częścią wielokulturowej polityki lokalnego rządu 

znowu (podobnie jak w zeszłorocznym „Obywatelu Jonesie”) 
stworzyła mroczny obraz zarówno historycznego czasu jak i 
ludzkiej natury. 

Festiwal Filmów Polskich w Sydney organizowany jest pod 
honorowym patronatem i przy wsparciu Konsulatu 
Generalnego RP w Sydney. Wspierany jest również przez 
Screen NSW oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tegoroczny 
Festiwal został zorganizowany w sposób zapewniający jego 
uczestnikom bezpieczeństwo z wdrożonym planem 
bezpieczeństwa Covid-19. 

Festiwal Polskich Filmów z podobnym programem odbył 
się także pod koniec października br. w Perth. 

Uroczystość w Ambasadzie RP 
14 listopada 2020 r. w Ambasadzie RP w Canberze, odbyła 

się uroczystość upamiętniająca 102. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Było to pierwsze od wielu 
miesięcy spotkanie w Ambasadzie, zorganizowane z 
uwzględnieniem zasad dystansu społecznego. Obecni byli 
przedstawiciele organizacji polonijnych w Canberze wraz z 
prezesem Rady Organizacji Polskich w ACT Andrzejem 
Alwastem, a także ks. Tadeusz Przybylak, prowincjał 
Chrystusowców i Koordynator Polskiej Misji Katolickiej w 
Australii i Nowej Zelandii. W uroczystości wzięły również 
przybyłe z Sydney, prezes Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska i Konsul Generalna RP 
w Sydney dr Monika Kończyk. 

Po wysłuchaniu hymnu narodowego przemówił 
Ambasador Michał Kołodziejski. Podkreślił, że dwa ważne 
wydarzenia, których 40. rocznicę obchodzimy w tym roku – 
podpisanie Porozumień Sierpniowych oraz powstanie NSZZ 
„Solidarność” – stanowiły kolejne ogniwo w historii walki 
Polaków w XX w. o niepodległość.  

Ważną częścią uroczystości 
było wręczenie przez 
Ambasadora M. 
Kołodziejskiego Krzyża 
Wolności i Solidarności 
Stefanowi Gajewskiemu, 
który działał w NSZZ 
„Solidarność” w Warszawie i 
był internowany w 1981 r. 
Krzyż Wolności i 
Solidarności to polskie, 
państwowe odznaczenie 
cywilne nadawane 
działaczom opozycji wobec 
dyktatury komunistycznej w 
PRL w latach 1956-89, 
ustanowione w 2010 r. 
Stefan Gajewski jest 
postacią dobrze znaną w 
polskiej społeczności 
Canberry, szczególnie jako 

wieloletni nauczyciel w Polskiej Szkole w Phillip i 
wychowawca wielu polskich maturzystów. Przyjmując 
odznaczenie p. Gajewski mówił jak ważna jest znajomość i 
pamięć historii naszej ojczyzny – to właśnie pamięć o walce 
polskich żołnierzy o niepodległość w czasach pierwszej i 
drugiej wojny, o wydarzeniach z 1956 r. w Poznaniu czy z 
1976 r. na Wybrzeżu sprawiła, że decyzja o wstąpieniu do 
„Solidarności” i włączeniu się do walki przyszła mu bardzo 
łatwo. Wspomniał również o roli jaką w tamtych czasach 
odegrał papież Jan Paweł II. 

Spotkanie uświetnił koncert pianistki prof. Marceli Fiorillo. 
Prof. Fiorillo pochodzi z Argentyny, a obecnie pracuje w 

Ambasador M. Kołodziejski 
oraz S. Gajewski  

Prof. Marcela Fiorillo 

Panel wystawy w Ambasadzie RP | zdj. KP 
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Partii Pracy. Można chyba śmiało powiedzieć, że Canberra jest 
jednym z najbardziej wielokulturowych miast Australii, z 
mieszkańcami pochodzącymi z około 170 krajów świata. Rząd 
ACT aktywnie wspomaga społeczności etniczne Canberry, 
szczególnie w ciągu kilku ostatnich lat poprzez realizację ACT 
Multicultural Framework 2015-2020. W roku 2017 została 
także powołana ACT Multicultural Advisory Council 
(Wielokulturowa Rada Doradcza ACT).  

W trudnych czasach pandemii rząd ACT podjął wiele 
działań na rzecz społeczności etnicznych i tych grup, które 
potrzebowały szczególnego wsparcia. W bardzo trudnej 
sytuacji znaleźli się na przykład posiadacze wiz tymczasowego 
pobytu w Australii, nieuprawnieni do otrzymania pomocy w 
ramach programu JobKeeper i JobSeeker, pozostawieni bez 
środków utrzymania. Rząd lokalny zorganizował dla tych osób 
pomoc finansową, dostarczając żywność czy regulując 
podstawowe rachunki. Powołano także fundusz „Jobs for 
Canberrans”, dzięki któremu powstało ok. 500 miejsc pracy 
dla tych właśnie osób. Suma $450,000 dolarów została 
przeznaczona na pokrycie kosztów tłumaczeń rządowych 
materiałów dotyczących pandemii na ponad 12 języków oraz 
zapewnienie bezpłatnych świadczeń medycznych związanych 
z COVID-19 dla posiadaczy tymczasowych wiz. 

Po kolejnym zwycięstwie Partii Pracy Andrew Baar, szef 
rządu lokalnego ACT potwierdził, iż obietnica wyborcza 
dotycząca budowy Centrum Wielokulturowości w Canberze 
zostanie zrealizowana. 

Picnic Places – życie po końcu świata.  
Australijski film z polską narracją. 
Inga Koralewska 

W post-apokaliptycznym świecie archeolożka z przyszłości 
przemierza opustoszały południowy kontynent w 
poszukiwaniu pozostałości, które pomogą jej zrozumieć, to co 
najważniejsze w upadłej cywilizacji oraz przyczyny jej końca. 
Zamiast tego, znajduje osobliwe formy architektoniczne 
pozostawione wzdłuż dawnych szlaków komunikacyjnych. 
Formy te kiedyś służyły mieszkańcom tej planety jako miejsca 
spotkań. Archeolożka prowadzi nas przez opustoszały, 
budzący niepokój krajobraz i szeptem objaśnia swoje 
znaleziska. Razem z nią obserwujemy naturę budzącą się do 
życia po latach stagnacji. Tym razem w świecie bez ludzi. Czy 
jest jeszcze szansa na inne zakończenie tej historii? 

„Picnic Places” to krótki film eksperymentalny będący 
owocem współpracy pomiędzy zamieszkałym w Canberze 
reżyserem Robertem Nugent, autorem „Night Parrot Stories” i 
nagrodzonego na festiwalu filmów dokumentalnych IDFA w 
Amsterdamie „Over the Rainbow” oraz badaczki Ingi 
Koralewskiej, która współtworzyła scenariusz i użyczyła głosu 
filmowej archeolożce. Film został wyprodukowany w ramach 
projektu artystycznego Prototype, a jego kuratorką jest 
Lauren Carrol Harris. Produkcja była współfinansowana ze 

środków miejskiego funduszu artystycznego w Canberze. Film 
zakwalifikował się do 25-tej edycji Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych (Canb Shrt Film Fest) w Canberze. 
Festiwal odbył się w dniach 20-29 listopada 2020 roku. Film 
można obejrzeć online:  

https://youaretheprototype.art/carepackages/pcp1-
roadsidepicnic/   

Wystawa w Centrum Żydowskim 
Halina Zobel-Zubrzycka 
W dniu 2 grudnia br. w Narodowym Centrum Żydowskim 

w Canberze odbyła się uroczystość otwarcia wystawy 
fotograficznej Agnieszki Traczewskiej "Bracha A Blessing: 
Back to Polish Shtetls". Wystawa została zorganizowana 
przez rząd RP. Zaproszonych gości powitali Veronica 
Leydman, liderka społeczności żydowskiej w ACT oraz 
Ambasador RP M. Kołodziejski. 

Ekspozycja jest prezentacją portretów chasydów 
przyjeżdżających do 
Polski z całego świata na 
groby swoich cadyków. 
Cadycy to duchowi 
przywódcy chasydzkich 
wspólnot religijnych, 
ruchu mesjanistycznego 
ortodoksyjnych Żydów, 
który zrodził się na 
ziemiach polskich w 
okresie I Rzeczpospolitej i 
rozwijał się głównie na 
ówczesnych wschodnich 
Kresach, mniej więcej od 
połowy XVIII wieku do II 
wojny światowej. 
Cadykowie są 
pośrednikami między 
Stwórcą i całym światem. 
Chasydzi wierząc, że w 
rocznicę śmierci dusze 

cadyków zstępują na ziemię, pielgrzymują na ich groby, gdzie 
modlą się prosząc o wstawiennictwo u Boga i spełnienie 
próśb. 

W międzywojennej Polsce chasydzi stanowili około jednej 
piątej ludności żydowskiej. Holokaust doprowadził do kresu 
wschodnioeuropejskiego chasydyzmu. Mimo to świat ten 
przetrwał i się odradza. Od lat 80. XX w. rosnąca liczba 
chasydów powraca na groby cadyków w Europie Wsch. oraz 
miejsca naznaczone rodzinną tradycją. Dla wielu Żydów 
oznacza to możliwość odkrywania korzeni, źródeł swej religii i 
budowania ich współczesnej żydowskiej tożsamości. 

Prezentowane na wystawie prace są fotograficzną relacją 
artystki, która od 2006 r. podążając śladami chasydzkich 
pielgrzymek odwiedziła ponad 30 małych miejscowości i 
miasteczek w Polsce, które kiedyś były ośrodkami wiary 
chasydów. Portrety ludzi oddanych swojej wierze i 
odczuwających świętość tych miejsc poruszają i są 
świadectwem łączności ze stuleciami tradycji. Fotografie 
pokazują głębokie przeżycie duchowe wizyty na grobie 
cadyka, ale i gorycz doświadczaną w miejscach zrujnowanych 
czy obcość w miejscach jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
zamieszkałych przez tysiące Żydów. Wystawa „Chasydzkie 
powroty do miejsc niezapomnianych” pokazywana już była w 
wielu innych krajach na całym świecie.   

Kadr z filmu | udostępniła I. Koralewska 

zdj. A. Traczewska  
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2020 – ROK WAŻNYCH ROCZNIC  
Dr Halina Zobel-Zubrzycka  

W 180. rocznicę nazwania Góry Kościuszki 

Podróże i sylwetka Pawła Edmunda Strzeleckiego 

W tym roku mija 180 lat od nazwania najwyższego szczytu 
Australii imieniem Tadeusza Kościuszki. To uhonorowanie 
bohatera walk o wolność, niepodległość i równość w Ameryce 
i w Polsce, naród polski zawdzięcza Pawłowi Strzeleckiemu, 
innemu Polakowi, który już za życia był zaliczany do 
najwybitniejszych badaczy Australii. Strzelecki był również 
pierwszym Polakiem, który w celach naukowych odbył podróż 
dookoła świata. Mimo swoich niezaprzeczalnych zasług 
Strzelecki pozostaje postacią tajemniczą, wokół której 
powstało wiele legend. Mimo, że jest przedmiotem kilku 
biografii, wiele faktów z jego życia, nawet z jego podróży, 
trudno zweryfikować albo można ustalić jedynie na podstawie 
relacji innych osób. 

Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797 r. w 
Głuszynie pod Poznaniem, wówczas w zaborze Pruskim, w 
średniozamożnej rodzinie szlacheckiej Franciszka 
Strzeleckiego, powstańca kościuszkowskiego. W latach 1814-
17 Strzelecki przebywał w Krakowie, 
następnie wrócił do Wielkopolski i przez rok 
służył w kawalerii pruskiej, osiągając stopień 
podchorążego. Według niektórych 
biografów Strzelecki pracując jako 
nauczyciel w bogatym domu ziemiańskim 
zakochał się w 15-letniej Aleksandrze Turno, 
zwanej Adyną. Jego oświadczyny zostały 
odrzucone przez ojca Adyny, ponieważ 
młody Strzelecki nie miał majątku. Nie 
wiadomo czy tak było naprawdę, ale 
znajomość Strzeleckiego i Adyny przetrwała 
ponad 40 lat, o czym świadczą zachowane 
listy. W swojej korespondencji Strzelecki 
zapewniał Adynę o swojej miłości, jednakże 
nigdy ponownie się jej nie oświadczył, a w 
ostatnich latach swojego życia nie 
utrzymywał z nią kontaktu. 

W 1820 r. Strzelecki udał się w swoją 
pierwszą podróż po Europie, m.in. do Austrii, 
Szwajcarii, Włoch i Dalmacji. We Włoszech 
poznał magnata Franciszka Sapiehę, który 
powierzył mu zarządzanie swoimi wielkimi majątkami pod 
Mohylewem. Zmarły w 1829 r. książę Sapieha pozostawił 
podróżnikowi w spadku pokaźną kwotę. Testament został 
zakwestionowany przez syna księcia, Eustachego Sapiehę, ale 
po 4 latach zawarto ugodę i Strzeleckiemu przypadła w 
udziale jedna czwarta spadku, która pozwoliła na 
sfinansowanie późniejszych wypraw. W 1829 r. Strzelecki 
opuścił Polskę. W latach 1830-31 przebywał prawdopodobnie 
we Francji, później mieszkał w Anglii (do czerwca 1834). 
Strzelecki nie skończył formalnych studiów, ale zdobywał 
wiedzę w zakresie geografii i geologii prowadząc badania na 
terenie Anglii i Szkocji. 

8 czerwca 1834 r. Strzelecki wyruszył w trwającą 9 lat 
podróż dokoła świata, podczas której prowadził badania 
geologiczne i geograficzne, dzięki którym zdobył uznanie 
wybitnych uczonych tamtej epoki. Przez pierwsze półtora 
roku Strzelecki podróżował po Ameryce Północnej, 
prowadząc badania geologiczne, agronomiczne i 
etnograficzne na obszarze Stanów Zjednoczonych, Kanady i 
Meksyku. Na początku 1836 r. przybył do Ameryki 

Południowej, gdzie prowadził badania geologiczne i 
obserwacje meteorologiczne. Organizował również wyprawy 
etnograficzne odwiedzając plemiona indiańskie w ich 
naturalnym środowisku. Był świadkiem okrucieństwa wobec 
Indian i handlu niewolnikami. W swoim dzienniku potępił 
barbarzyństwo najeźdźców i politykę kolonialną. 

Kolejnym etapem podróży była Nowa Zelandia, do której 
Strzelecki dopłynął na początku 1839 roku. Podczas 
trzymiesięcznego pobytu przeprowadził tam pionierskie 
badania geologiczne i zebrał próbki minerałów. W kwietniu 
1839 r. przypłynął do Sydney. Przez następne 4 lata 
prowadził badania geologiczne i geograficzne Australii. W tym 
czasie jedynie wybrzeża były dobrze spenetrowane przez 
Europejczyków. Niewiele wiedziano także o geologii tego 
kontynentu. Poszukiwano obszarów, które nadawałyby się do 
kultywacji i hodowli zwierząt. Podczas swojego pobytu w 
Australii, Strzelecki zorganizował trzy wyprawy w głąb 
kontynentu. Pierwsza, w lipcu 1839 r., prowadziła w mało 
wówczas znane Góry Błękitne. Strzelecki natrafił na ślady 
złota w okolicach Bathurst, jednak nie ogłosił tego odkrycia na 
prośbę ówczesnego gubernatora Nowej Południowej Walii 
George'a Gippsa obawiającego się zamieszek wśród 
mieszkańców kolonii. Druga wyprawa, którą rozpoczął 21 

grudnia 1839 r., prowadziła poprzez Alpy 
Australijskie oraz urodzajne tereny, 
nazwane przez Strzeleckiego Gippsland, na 
cześć gubernatora Gippsa. Jego roszczenie 
do odkrycia Gippsland zostało podważone 
przez szkockiego podróżnika Angusa 
McMillan’a, który część tych ziem zbadał 
kilka tygodni przed Polakiem. Podczas tej 
wyprawy Strzelecki stanął 12 marca 1840 r. 
na najwyższym szczycie Alp Australijskich 
(2,228 m.n.p.m.), który nazwał Górą 
Kościuszki na cześć przywódcy insurekcji z 
1794 r., gen. Tadeusza Kościuszki.  Ostatni 
odcinek wyprawy był bardzo trudny do 
przejścia. Jej uczestnicy przeżyli tylko dzięki 
znajomości terenu i umiejętnościom 
łowieckim aborygeńskich przewodników. 
19 maja 1840 r. wycieńczeni dotarli do 
Melbourne, które było wtedy jeszcze małą 
osadą. 
W latach 1840-42 Strzelecki przebywał na 
Tasmanii, zwanej wtedy Ziemią Van 

Diemena, organizując trzy wyprawy w głąb wyspy i pracując w 
swoim laboratorium w Launceston. Podczas poszukiwań 
geologicznych Polak odkrył i opisał kilka pokładów węgla, 
znalazł pokłady miedzi i złotonośnego kwarcu. Po powrocie w 
1842 r. do Sydney, Strzelecki opracował mapę geologiczną 
zbadanych przez siebie terenów i porządkował zapiski z 
wypraw. Pod koniec 1842 r. zorganizował trzecią ekspedycję, 
udając się tym razem na północ. Dotarł do najbardziej 
wysuniętych na północ farm Nowej Południowej Walii. 

Strzelecki opuścił Australię 22 kwietnia 1843 r. docierając 
25 października 1843 r. do Londynu, tym samym kończąc 
swoją 9-letnią podróż naukową dookoła świata. Dwa lata 
później w 1845 r. wydał w Londynie swoje monumentalne 
opracowanie naukowe o Australii: „Physical Description of New 
South Wales and Van Diemen's Land", zawierające wyniki badań 
geologicznych, mineralogicznych, etnograficznych a także 
informacje o klimacie, rolnictwie, faunie, florze i kolonialnej 
historii zbadanych terenów. Do książki dołączona była także 
pierwsza w historii mapa geologiczna zbadanych przez niego 
obszarów. Publikacja Strzeleckiego przez prawie pół wieku 

Pomnik P. Strzeleckiego w Jindabyne 
zdj. KP  
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była bezcennym źródłem wiedzy o tej części świata i spotkała 
się z wysoką oceną środowiska naukowego. W 1846 r. została 
nagrodzona złotym medalem Royal Geographical Society. W 
1853 r., w uznaniu jego wkładu do badań Australii, Strzelecki 
został członkiem tego prestiżowego towarzystwa, jak również 
the Royal Society of London. Krytycy Strzeleckiego, nie 
kwestionując znaczenia pionierskich badań prowadzonych 
przez niego w Australii, wskazują na to, że opisy wypraw 
często są ogólnikowe i nie zawierają dokładnych informacji na 
temat szczegółów trasy, konkretnych dat i napotykanych 
osób. 

W latach 1847-48 Strzeleckiemu powierzono zarzadzanie 
funduszem The British Association for the Relief of Distress in  
Ireland and the Highlands of Scotland, który otrzymał wsparcie od 
arystokratów, polityków i filantropów i który niosł pomoc 
podczas klęski głodu w Irlandii. Strzelecki zorganizował 
nowatorską i skuteczną metodę pomocy organizując program 
żywienia w szkołach, który objął ponad 200 tysięcy dzieci. 
Później pomagał rodzinom irlandzkim w osiedleniu się w 
Australii. Za swoje osiągniecia został uhonorowany Orderem 
Łaźni (Order of the Bath), jednym z najwyższych odznaczeń 
brytyjskich oraz Orderem św. Michała i św. Jerzego. 
Uniwersytet Oksfordzki nadal mu honorowy tytuł doktora 
prawa cywilnego. 

Sir Paul Edmund Strzelecki zmarł 6 października 1873 r. w 
Londynie pozostawiając zadziwiający swoją treścią testament, 
w którym nakazał spalenie wszelkich swoich osobistych 
dokumentów, zapisków i notatek, w tym dzienników swoich 
wypraw. Prosił także o pochówek w nieoznakowanym grobie. 
W testamencie pominął dzieci swojego rodzeństwa, którym 
jeszcze 3 lata wcześniej zapisał pokaźne sumy. Został 
pochowany na cmentarzu Kensal Green. W 1997 r. jego 
prochy sprowadzono do kraju i złożono w Krypcie 
Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. 
Wojciecha w Poznaniu obok takich znanych Polaków jak 
Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki. 

Do dzisiaj przetrwało jedynie sześć nazw geograficznych 
nadanych w Australii przez Strzeleckiego: Góra Kościuszki, 
Gippsland, Latrobe River, Barney Plains, Lake King oraz 
Mount Arrowsmith (Tasmania). Natomiast na cześć polskiego 
badacza i podróżnika nazwane zostały m.in.: pasmo górskie 
Strzelecki Ranges w stanie Wiktoria, rzeka Strzelecki Creek na 
wschód od jeziora Eyre, góra Mount Strzelecki na północ od 
Alice Springs i najwyższe wzniesienie na Wyspie Flindersa – 
Strzelecki Peaks. Jest też miasteczko o nazwie Strzelecki, 
Pustynia Strzeleckiego oraz rezerwat przyrody Strzelecki 
Regional Reserve a także ulice noszące jego nazwisko w wielu 
miastach i miejscowościach Australii, m.in.  w Canberze 
Strzelecki Cresc. w dzielnicy Narrabundah. W Jindabyne, 
miasteczku u podnóża Gór Śnieżnych, stoi pomnik Pawła 
Strzeleckiego odsłonięty w 1988 roku, w którym 
obchodziliśmy 200-lecie Australii. 

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 

31 sierpnia 2020 r. minęło 40 lat od jednego z 
najważniejszych wydarzeń w historii Polski – podpisania w 
Stoczni im. Lenina w Gdańsku, Porozumień Sierpniowych 
pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym (MKS) 
pod przewodnictwem Lecha Wałęsy i komunistycznymi 
władzami reprezentowanymi przez Komisję Rządową. 
Porozumienia Sierpniowe, wraz z porozumieniami w 
Szczecinie (30 sierpnia) oraz w Jastrzębiu Zdroju, Wałbrzychu 
i Dąbrowie Górniczej (3 września) zakończyły falę protestów 
robotniczych i strajków toczących się od początku lata 1980 r . 

Porozumienia sierpniowe zobowiązały rząd do spełnienia 

żądań strajkujących zawartych w 21 postulatach. Cześć z nich 
dotyczyła reform politycznych systemu sprawowania władzy i 
likwidacji uprzywilejowania niektórych grup społeczeństwa. 
Żądano likwidacji nomenklatury, doboru kadry kierowniczej 
według kompetencji, a nie przynależności partyjnej; zniesienia 
przywilejów dla Milicji Obywatelskiej i Służby 
Bezpieczeństwa, rzetelnej informacji o sytuacji społeczno-
gospodarczej kraju, prawa do strajku, wolności słowa i 
przywrócenia do pracy osób zwolnionych z powodów 
politycznych. Inne postulaty miały charakter socjalno-
ekonomiczny. Były one wynikiem pogarszającej się sytuacji 
materialnej społeczeństwa, niedoinwestowania sfery 
socjalnej i niewydolności systemu gospodarczego. Wśród tych 
postulatów znalazły się żądania podniesienia wynagrodzeń, 
waloryzacji płac, rent i emerytur proporcjonalnie do wzrostu 
cen i spadku wartości pieniądza, poprawy zaopatrzenia w 
artykuły żywnościowe, obniżenia wieku emerytalnego i 
wprowadzenia płatnego urlopu macierzyńskiego na okres 
trzech lat, zniesienia sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie 
wewnętrznym, wprowadzenia kartek na mięso i przetwory, 
poprawy warunków pracy służby zdrowia, skrócenia czasu 
oczekiwania na mieszkanie, wprowadzenia wszystkich sobót 
wolnych od pracy, zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i 
przedszkolach. 

Najważniejszym jednak punktem porozumień była zgoda 
władz PRL na powołanie niezależnych od partii i 
pracodawców wolnych związków zawodowych. Postulat ten 
zakwestionował prawo PZPR do wyłącznego 
reprezentowania interesów polskiego społeczeństwa i był 
uznany przez strajkujących jako niezbędna instytucjonalna 
gwarancja realizacji porozumień. Na jego mocy 17 września 
1980 r. delegaci utworzonych w różnych regionach nowych 
struktur związkowych utworzyli jeden, ogólnokrajowy 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ 
„Solidarność”, który został zarejestrowany 10 listopada 1980 
r. Związek szybko osiągnął ok. 10 mln członków i dał początek 
wielkiemu społecznemu ruchowi obywatelskiemu, 
domagającemu się przestrzegania przez władze 
podstawowych demokratycznych norm i praw obywatelskich. 

Porozumienia sierpniowe i powstanie „Solidarności” było 
konsekwencją procesów społeczno-politycznych i konfliktów 
między partią a społeczeństwem toczących się od końca lat 60
-tych. Kolejne wybuchy niezadowolenia nie tylko 
doprowadzały do fali represji i użycia przemocy, jak w marcu 
1968 czy w latach 1970 i 1976, ale równocześnie rodziły 
świadomość praw obywatelskich i konieczności zmiany metod 
walki z systemem. W 1976 r., po strajkach w Radomiu i 
Ursusie, założony został Komitet Obrony Robotników 
następnie przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej 
KOR (KSS KOR). W 1978 r. powstały związane z KOR-em 
nielegalne Wolne Związki Zawodowe (WZZ). 

Powstanie tych opozycyjnych organizacji miało 
decydujące znaczenie dla przebiegu akcji strajkowej w stoczni 
w Gdańsku. Strajk w stoczni był kolejnym z serii protestów, 
które wybuchły w wielu zakładach pracy w całej Polsce w 
odpowiedzi na podwyżkę cen mięsa i wędlin (1 lipca 1980). 
Wybuchające od początku lipca strajki były coraz lepiej 
zorganizowane. Żądania zaczęły wykraczać poza 
ekonomiczne, ale ciągle miały znaczenie lokalne. Początkowo 
strajk, który rozpoczął się 14.08.1980 r. w Stoczni Gdańskiej 
miał również taki charakter i nic nie wskazywało na to, że 
stanie się zarzewiem ogólnopolskiego protestu. Różnił się 
jednak od poprzednich tym, że został zorganizowany z 
inicjatywy działaczy WZZ. Oznaczało to, że miał od początku 
charakter polityczno-ekonomiczny. Strajk zaplanował i 
przygotował członek KOR i jeden z liderów WZZ Bogdan 
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Borusewicz, a akcję strajkową rozpoczęli związani z WZZ 
stoczniowcy: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik 
Prądzyński. Jako pretekst ogłoszenia strajku posłużyło 
dyscyplinarne zwolnienie z pracy (7 sierpnia) działaczki WZZ 
Anny Walentynowicz, pracującej w stoczni od 1950 r. Strajk 
poprzedziła masowa akcja ulotkowa, z żądaniem 
przywrócenia jej do pracy. Wkrótce, przeskakując przez 
ogrodzenie, również z inicjatywy B. Borusewicza, w stoczni 
pojawił się Lech Wałęsa. Wałęsa był uczestnikiem strajku w 
grudniu 1970 r. i jednym z najaktywniejszych działaczy 
robotniczych WZZ, zwolnionym z pracy w stoczni w 1976 r. 
Wałęsa brał udział w latach 1978 i 1979 w manifestacjach z 
okazji rocznicy grudniowej upamiętniających  zabitych w 
Gdańsku i Gdyni robotników. W grudniu 1979 r. podczas 
manifestacji, w której wzięło udział kilka tysięcy osób, Wałęsa 
wygłosił przemówienie o 
potrzebie upamiętnienia 
ofiar Grudnia i wzniesienia 
pomnika oraz o potrzebie 
walki o prawa robotnicze. 
Wałęsa był więc już znaną 
postacią, kiedy stanął na 
czele strajku i prowadził 
negocjacje od 14 do 16 
sierpnia. Żądania 
strajkujących w stoczni 
dotyczyły m.in. przywrócenia 
do pracy A. Walentynowicz, 
A. Kołodzieja i L. Wałęsy, 
budowy pomnika 
upamiętniającego zabitych w 1970 r. stoczniowców, podwyżki 
płac o 2000 zł, dodatku drożyźnianego, oraz gwarancji 
niestosowania represji wobec strajkujących. 

Mimo organizacji strajków przez WZZ, niewiele 
brakowało, aby strajk w stoczni zakończył się już 16 sierpnia, 
gdy Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej podpisał 
porozumienie z dyrekcją stoczni gwarantujące spełnienie 
głównych politycznych postulatów, a Lech Wałęsa ogłosił 
zakończenie strajku. W tym krytycznym momencie, dopiero 
pod wpływem protestów wysłanników innych ciągle 
strajkujących zakładów Trójmiasta, które oczekiwały, że 
porozumienie osiągnięte w Stoczni obejmie również ich 
żądania, Wałęsa podjął decyzję o rozpoczęciu strajku 
solidarnościowego. Strajk został „uratowany” również w 
wyniku akcji kilku kobiet, w tym Henryki Krzywonos, Anny 
Walentynowicz, Aliny Pieńkowskiej i Ewy Ossowskiej, które 
zaczęły zatrzymywać opuszczających stocznię robotników. W 
efekcie w stoczni pozostało około tysiąca osób, które 
postanowiły kontynuować protest jako strajk 
solidarnościowy. Dopiero zakończenie pierwszej fazy strajku 
pokazało, jak ważna stała się stocznia dla innych zakładów. 
Ten moment uświadomił liderom protestu oraz wielu 
robotnikom potrzebę wspólnej walki. To był fundament 
narodzin „Solidarności”. 

Momentem przełomowym, tak dla strajkujących jak i 
historii Polski, było utworzenie 17 sierpnia 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) 
zrzeszającego przedstawicieli licznych zakładów Trójmiasta. 
Na przewodniczącego MKS-u wybrano Lecha Wałęsę, a w 
jego prezydium zasiedli przedstawiciele innych strajkujących 
zakładów, a także działacze WZZ. MKS opracował wspólna 
listę 21 postulatów strajkujących zakładów z całej Polski, 
które ostatecznie stały się podstawą Porozumień 
Sierpniowych. Pierwsze miejsca zajmowały żądania natury 
politycznej, wśród nich „akceptacja niezależnych od partii i 
pracodawców wolnych związków zawodowych”. Strajkujący 

mieli świadomość, że bez niezależnych związków 
zawodowych wszystkie ustępstwa na rzecz strajkujących 
mogą być w przyszłości przekreślone. Od 24 sierpnia przy 
MKS powstała komisja ekspertów – niezależnych 
intelektualistów i pracowników nauki, którzy wspierali MKS w 
negocjacjach z delegacją rządową. W jej skład weszli: Tadeusz 
Mazowiecki, Bronisław Geremek, Tadeusz Kowalik, Andrzej 
Wielowieyski, Jadwiga Staniszkis, Waldemar Kuczyński i 
Bohdan Cywiński. 

19 sierpnia powstał MKS w Szczecinie. Na jego czele 
stanął Marian Jurczyk, a robotnicy przedstawili swoją listę 36 
postulatów, które były mniej radykalne – nie było wśród nich 
żądania utworzenia niezależnych związków zawodowych. W 
obliczu rozszerzających się strajków władze nie mogły już 
ignorować narastających protestów. Robotnicze bunty były 

jedyną formą oporu 
mogącą realnie zagrozić 
stabilności systemu – 
zwłaszcza udział wielkich 
zakładów pracy był 
katalizatorem kolejnych 
kryzysów politycznych w 
PRL-u.   
Po tygodniu strajków 
władze zdecydowały się 
na uznanie reprezentacji 
strajkujących za stronę. 
Do Gdańska i Szczecina 
przybyły Komisje 
Rządowe. Mimo tego 

sukces tych strajków również nie był z góry przesądzony. 
Negocjacje o powstanie wolnych związków zawodowych 
przebiegały w atmosferze zagrożenia siłowym rozwiązaniem 
sytuacji. Nie było wiadomo, czy władza pójdzie na ustępstwa, 
czy też zdecyduje się na zastosowanie przemocy. 

O zwycięstwie robotników zadecydowało kilka czynników. 
Z jednej strony była to niezwykła dojrzałość politycznego 
przywództwa strajkujących, wielki zasięg strajków i 
solidarność ich uczestników. Udało się im przetrwać próby 
rozbicia jedności strajkujących w stoczni przez podejmowanie 
przez rząd rozmów z niektórymi strajkującymi zakładami, z 
pominięciem MKS-u. Według obserwatorów strajk 
imponował dyscypliną i spokojną determinacją. Lech Wałęsa 
miał fenomenalne wyczucie nastrojów tłumu i zdolność 
zapanowania nad strajkującymi. Potrafił również 
współpracować z komisją ekspertów i podczas negocjacji 
okazał się znakomitym graczem politycznym. Unikał 
prowokacji i dbał, żeby uważać na język, jakim się 
posługiwano. Nie zamierzał przeciwnikowi ułatwiać ataków, a 
rządowa propaganda nie mogła przedstawić strajkujących 
jako chuliganów albo zarzucić im antyradzieckość. Z drugiej 
strony, mimo presji ze strony Kremla i silnego betonu 
partyjnego, cześć kierownictwa PZPR, w tym ówczesny I 
Sekretarz PZPR Edward Gierek i Stanisław Kania, 
opowiedziała się za pokojowym rozwiązaniem protestów 
robotniczych. Władza nie chciała ryzykować rozlewu krwi i 
powtórzenia masakry Grudnia 1970 r., dlatego podjęła 
negocjacje, nawet jeśli zgodę traktowano jedynie jako 
taktyczne ustępstwo.   

Według historyków Sierpień 1980 r., czyli narodziny 
„Solidarności”, był jednym z najważniejszych i najbardziej 
pozytywnych wydarzeń w najnowszej historii Polski obok 
odbudowy niepodległego państwa w 1918 r. i stworzenia w 
czasie II wojny światowej Polskiego Państwa Podziemnego i 
Armii Krajowej. Powstanie „Solidarności” stało się mitem 
założycielskim nowej Polski i jest ważną częścią polskiej 

Moment podpisania Porozumień Sierpniowych  
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tożsamości. NSZZ „Solidarność” przez sam fakt swojego 
istnienia podważał fundamenty systemu komunistycznego – 
tezę o partii jako awangardzie klasy robotniczej. To był 
przełom, który w konsekwencji doprowadził do zbudowania 
niepodległego i demokratycznego państwa. 

Powstanie „Solidarności” przyczyniło się również do 
rozpadu bloku sowieckiego i upadku komunizmu. 
„Solidarność” była pierwszą w dziejach krajów 
komunistycznych niezależną od władz, legalną organizacją. Jej 
powstanie i istnienie w latach 1980-81 były jedynym w historii 
PRL i innych krajów bloku radzieckiego przypadkiem 
wprowadzenia pluralizmu politycznego. „Solidarność” czyniąc 
wyłom w autorytarnym systemie stała się zaczynem przemian 
z 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki 
„Solidarności”, w wyniku obrad Okrągłego Stołu, doszło do 
powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w obozie 
socjalistycznym. Był to moment przełomowy w historii 
Europy, który doprowadził do tzw. „jesieni ludów” i do 
obalenia porządku jałtańskiego. 

Mimo znaczenia Porozumień Sierpniowych dla historii 
Polski, Europy a nawet świata pogłębiające się podziały 
polityczne w polskim społeczeństwie sprawiły, że obchody 40-
lecia ich podpisania nie były wspólnym świętem narodowym. 
To już kolejny rok, kiedy rocznica powstania „Solidarności” 
obchodzona jest oddzielnie przez władze państwowe wraz z 
obecnymi władzami NSZZ „Solidarność” i władze Gdańska z 
częścią legendarnych działaczy Solidarności. Miejskie 
obchody w Gdańsku rozpoczęły się 14 sierpnia w miejscu, w 
którym działacze WZZ B. Borusewicz, B. Felski, L. Prądzyński i 
J. Borowczak podjęli 40 lat temu decyzję rozpoczęcia strajku. 
Na pamiątkę tego wydarzenia została odsłonięta tablica 
pamiątkowa na budynku przy ulicy Sienkiewicza 10 we 
Wrzeszczu. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbył się 
praktykowany od sześciu lat rytuał – symboliczne otwarcie 
historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. W części oficjalnej 
obchodów wziął udział lider strajku Lech Wałęsa w 
towarzystwie byłych uczestników strajków w całej Polsce i 
polityków opozycji. Wałęsa złożył kwiaty przed Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku i 
otworzył Forum Obywatelskie – zestaw debat będących 
częścią Święta Wolności i Demokracji przygotowanego przez 
gdański samorząd w Europejskim Centrum Solidarności w 
Gdańsku. 

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił podczas 
uroczystości, że 40 lat temu miliony Polek i Polaków w wielu 
miastach i wioskach „…upomnieli się o wolność, prawdę, 
przyzwoitość i prawa pracowników. (…) i może ktoś uważać, że 
tworząc fałszywe iluzje i historię, zakłamie rzeczywistość. Ale 
historia się zdarzyła, lider był jeden i on tu stoi, to jest Lech 
Wałęsa, i czy to się komuś 
podoba czy nie, nie damy 
tego zanegować”. 
Władysław Frasyniuk, 
legendarny działacz 
„Solidarności” i opozycji w 
PRL przypomniał, że: 
„Myśmy nagle się 
zorientowali, że trzeba 
inaczej dochodzić swoich 
praw. Nie wyszliśmy na 
ulice, założyliśmy 
organizację.”, a Bogdan Lis, 
działacz "Solidarności" z 
1980 r. zapewnił: „Wałęsy 
nikt nie wymaże z historii. 

Tych wszystkich liderów, którzy strajkowali w Sierpniu 1980 r. też 
się nie wymaże.” 

Po południu miały miejsce oficjalne obchody państwowe 
organizowane przez obecny związek „Solidarność". Odbyły się 
one najpierw w Sali BHP, gdzie podpisano pamiętne 
porozumienia, a następnie przed historyczną bramą nr 2 gdzie 
uczestnicy obchodów złożyli wieńce w hołdzie bohaterom 
wydarzeń sprzed 40 lat. Na główne uroczystości na Placu 
Solidarności przed pomnikiem Poległych Stoczniowców, w 
których wzięli udział przewodniczący „Solidarności” Piotr 
Duda, prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz 
Morawiecki, nie zaproszono dawnych bohaterów – liderów 
strajków z sierpnia 1980 r.: Lecha Wałęsy i Bogdana 
Borusewicza. Prezydent A. Duda w swoim przemówieniu 
podkreślił, że „Solidarność” wyrosła na pragnieniu i żądaniu 
wolności, godności człowieka i jego praw. Podziękował 
zarówno Lechowi Wałęsie, Annie Walentynowicz i 
Andrzejowi Gwieździe mówiąc: „Chcę z tego miejsca 
podziękować w imieniu całej Rzeczypospolitej, w imieniu naszego 
narodu, wszystkim tym, którzy wtedy do tej wolności tak 
zdecydowanie parli. Nie bojąc się prześladowań, nie bojąc się tego, 
że mogli zostać wyrzuceni z pracy, nie bojąc się tego, że mogą 
zostać skazani i uwięzieni. Oczywiście są te wielkie nazwiska, te 
wielkie, które pamiętamy. Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, 
Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Henryk Wujec, Tadeusz 
Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski, ale 
przecież były tysiące robotników w całej Polsce, którzy wtedy stali 
razem z nimi”. W swoim wystąpieniu premier M. Morawiecki 
podkreślił m.in., że „Solidarność” to ruch społeczno-narodowy, 
który miał na celu wywalczenie godnego życia w 
niepodległym suwerennym państwie. Premier złożył 
podziękowania działaczom „Solidarności" ale, jak zwracają 
uwagę komentatorzy, nie wymienił nazwiska Lecha Wałęsy. 
Premier złożył również kwiaty pod pomnikiem A. 
Walentynowicz w Gdańsku. Uroczystości zakończyła msza 
św. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. 

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych była 
świętowana na całym świecie. Dzięki kampanii MSZ-u zostało 
podświetlonych ponad 40 budynków polskich ambasad, 
konsulatów i Instytutów Polskich logiem 40-lecia Solidarności 
lub biało-czerwonymi barwami. Ambasada RP w Canberze 
była częścią tej akcji. Z inicjatywy dyplomatycznych placówek 
RP białymi i czerwonymi słupami światła podświetlone 
zostały również wodospad Niagara, minaret Qutb Minar w 
Delhi, wiedeński wysokościowiec Ringturm, a także dwa 
mosty i budynek w centrum stolicy Serbii, Belgradzie. Na 
figurze Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro pojawiła się 
projekcja znaku „Solidarności”, a pod siedzibą NATO duży 
napis „Solidarność".   

Tablice z 21 postulatami MKS, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku  | zdj. H. Zobel-Zubrzycka 
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MOJA CANBERRA 
Aleksandra Płazińska 

Położenie Canberry i bliskość natury stały się dla wielu jej 
mieszkańców zbawieniem podczas miesięcy izolacji 
spowodowanej pandemią. Pozbawieni możliwości spotykania 
się z rodziną i przyjaciółmi oraz pracując z domu, jedyne co 
można było bezpiecznie zrobić, to wyjść z domu na spacer. A 
miejsc do pięknych spacerów mamy w Canberze pod 
dostatkiem. W końcu Canberra znana jest jako „Bush Capital” 
– stolica buszu – nie bez powodu. Jedną z głównych cech 
projektu stolicy od samego początku była zielona strefa zwana 
„Hills, Ridges and Buffers”, która nie tylko tworzy pas zieleni 
otaczającej miasto, ale sprawia, że natura staje się jego 
kluczowym elementem. 

Spacer wokół jeziora Burley Griffin czy jeziora 
Ginninderra, ścieżki spacerowe na półwyspie Black Mountain, 
w ogrodzie botanicznym, arboretum czy jednym z wielu 
parków Canberry, to dobry początek dla najmniej 
doświadczonych „chodziarzy”.  Ale Canberra ma dużo więcej 
do zaoferowania. 

Canberra Nature Park stanowi rozległą sieć rezerwatów 
przyrody położonych wśród i wokół dzielnic mieszkalnych 
miasta. Obejmuje on wiele bogatych naturalnych 
ekosystemów – od zalesionych wzgórz, poprzez jedne z 
najlepiej zachowanych rodzimych łąk nizinnych po krytycznie 
zagrożone trawiaste lasy rzadkich gatunków eukaliptusów 
zwanych yellow box i red gum. Rezerwaty są domem dla wielu 
rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, gadów i roślin. 
Tworzą one cenne korytarze dzikiej przyrody umożliwiające 
swobodne przemieszczanie się zwierząt w miejskim terenie 
stolicy. Canberra Nature Park daje również niezwykłą okazję 
do wypoczynku na łonie natury, w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów mieszkalnych. Znajduje się tu dziesiątki pieszych 
szlaków dostępnych dla każdego, niezależnie od poziomu 
sprawności. Większość mieszkańców Canberry znajduje się w 
odległości krótkiego spaceru od jednego z 
trzydziestu ośmiu rezerwatów przyrody. 
Black Mountain, Mount Ainslie Reserve, 
Mulligan’s Flat, Jerrabomberra Wetlands i 
Murrumbidgee River Corridor to tylko 
kilka z najlepiej znanych – miejsca, gdzie 
można zapomnieć, że mieszka się w dużym 
mieście, posłuchać śpiewu ptaków, spotkać 
kangury, a nawet wombaty i kolczatki, 
podziwiać piękne widoki. 

Centenary Trail (Szlak Stulecia) to 145-
kilometrowy szlak otaczający Canberrę, 
dostępny dla pieszych i rowerzystów, 
wiodący zarówno przez obszary miejskie, 
jak i wiejskie – od interesujących miejsc 

Strefy Parlamentarnej po zaciszne piękno rezerwatów 
przyrody. Szlak został otwarty w 2013 r. w stulecie Canberry. 
Połączył on około 30 km. nowych szlaków z istniejącymi już 
ścieżkami spacerowymi i rowerowymi czy nawet szlakami 
przeciwpożarowymi. Podzielony jest na odcinki dzienne: 
pokonując pieszo ok. 20 kilometrów dziennie można go 
przejść w siedem dni, przejeżdżając na rowerze nieco ponad 
45 km dziennie – w trzy dni. Szlak jest przeznaczony dla 
wszystkich spacerowiczów i rowerzystów, nawet tych o 
bardzo umiarkowanych możliwościach. Oczywiście można 
dołączyć lub zejść ze szlaku w wielu miejscach, można go 
przejść pokonując znacznie krótsze odcinki, można też wybrać 
tylko te, które nas najbardziej interesują. Trasa piesza jest o 
około 10 km. dłuższa niż rowerowa, ponieważ obejmuje 
szczyty wszystkich wzgórz otaczających Canberrę, nie 
wszystkie dostępne dla rowerów. 

Są także szlaki, na których 
obcowanie z naturą połączyć 
można z poznawaniem 
historii regionu Canberry. 
Jest to sieć ośmiu tras 
zwanych Canberra Tracks, 
prowadzących do wielu 
historycznych miejsc stolicy. 
Canberra to nie tylko 
stosunkowo młode miasto 
zbudowane według planu. 
Region zanim stał się stolicą 
miał długą i bogatą historię, 
którą można odkryć 
podążając tymi szlakami 
(pieszo i rowerem), zapoznając się po drodze z ciekawymi 
planszami informacyjnymi opisującymi życie pierwszych 
osadników na tym terenie. 

Niezawodny Internet dostarczy każdemu 
zainteresowanemu całe mnóstwo informacji o szlakach 
Canberry – mapy, opisy tras, informacje na temat flory i fauny. 
Zachęcam więc do wyjścia z domu i bliższego poznania 
naszego miasta i jego pięknych okolic.   

Na szlakach ACT | zdj. KP  
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POLSKIE ŚLADY NA ŚWIECIE—KUBA 
Sylwester Chyb 

Podróżując po świecie trudno nie natknąć się na polskie 
ślady. Tak też było na Kubie, którą odwiedziłem w połowie 
marca tego roku. Spacerując zaułkami starej Hawany 
natrafiłem na tablicę upamiętniającą rodaka, o którym 
wcześniej nie słyszałem. 

Kim był Karol Roloff-Miałowski? Urodzony w Warszawie 
w 1842 r. był synem uczestnika powstania listopadowego. 
Rodzina, prześladowana przez władze carskie przeniosła się 
do zaboru pruskiego i zamieszkała w Królewcu. Po śmierci 
ojca w 1862 r. Karol wraz z matką i braćmi wyemigrowali do 
Stanów Zjednoczonych. Karol, najstarszy z pięciu braci, 
zaciągnął się do Legionu Polskiego, utworzonego i 
dowodzonego przez majora Włodzimierza Krzyżanowskiego, 
by walczyć po stronie Północy przeciw Konfederatom. Brał 
udział w licznych bitwach, w tym tej najsłynniejszej pod 
Gettysburgiem, awansując do rangi oficera. 

Po zakończeniu wojny secesyjnej Roloff-Mialowski znalazł 
zatrudnienie w amerykańskiej firmie importującej cukier i 
trafił na Kubę, wówczas największego na świecie producenta 
trzciny cukrowej. Na wyspie rosły nastroje niepodległościowe 
i w 1868 r. doszło do wybuchu 
antyhiszpańskiego powstania. Roloff-
Miałowski zaangażował się po stronie 
powstańców i został mianowany 
jednym z dowódców. Powstanie 
przerodziło się w wojnę, która trwała 
dziesięć lat i zakończyła się 
zwycięstwem Hiszpanii. Roloff-
Miałowski musiał opuścić Kubę. 
Osiedlił się w Hondurasie, gdzie pojął 
za żonę córkę prezydenta tego kraju — 
Guardioli. W 1892 r. przeniósł się do 
USA. Został bliskim 
współpracownikiem kubańskiego 
patrioty José Marti i jego Kubańskiej 
Partii Rewolucyjnej podejmując 
przygotowania wojskowe do drugiej 
wielkiej kubańskiej wojny wyzwoleńczej. W 1985 r. wrócił na 
Kubę, gdzie został dowódcą 4 Korpusu Kubańskiej Armii 
Wyzwoleńczej w randze generała a także Sekretarzem do 
Spraw Wojny w Rządzie Tymczasowym. 

Kluczowym wydarzeniem wojny okazała się interwencja 
zbrojna USA. Stany Zjednoczone, zgodnie z doktryną 
prezydenta Monroe nie angażowały się w konflikty zbrojne 
poza granicami swojego kraju. Prezydent McKinley dał się 

jednak przekonać do pomocy kubańskim powstańcom a 
pretekstem do przystąpienia do akcji było zatopienie 
amerykańskiego okrętu wojennego USS Maine. Wojna 
zakończyła się w 1898 r. i wydawało się, że Kuba uzyskała 
niepodległość. Jednak na rokowania pokojowe w Paryżu nie 
zaproszono nikogo by reprezentować Kubę. Amerykanie 
przejęli Kubę jako terytorium zależne jednocześnie 

przejmując od Hiszpanów kontrolę nad 
Portoryko, Filipinami i wyspą Guam. 
Roloff-Miałowski rozgoryczony 
ustaleniami traktatu podał się do 
dymisji ze stanowiska Naczelnego 
Inspektora Armii Wyzwoleńczej, 
którym został mianowany po 
zakończeniu działań wojennych. 
W 1902 r. Stany Zjednoczone 
zdecydowały się na pełne 
uniezależnienie Kuby i pierwszy jej 
prezydent, Tomás Estrada Palma, 
powołał Roloffa-Miałowskiego na 
ministra skarbu Republiki Kubańskiej. 
Stanowisko to piastował do końca 
życia. Jedną z decyzji, w którą był 
zaangażowany było podpisanie umowy 

tworzącej amerykańską wojskowa bazę w Guantanamo Bay. 
Karol Roloff-Miałowski zmarł w 1907 r., jako obywatel 

kubański. Został pochowany z honorami wojskowymi. Jego 
imieniem nazwana jest kubańska Wyższa Szkoła Oficerska. 
Napis na tablicy upamiętniającej naszego rodaka głosi: 

Naród polski ku pamięci Carlosa Roloffa-Mialowskiego, 
bohatera kubańskiej walki o wyzwolenie, generała dywizji wojny 
dziesięcioletniej. Generalny inspektor armii wyzwoleńczej w 
wojnie o niepodległość w latach 1895–1898. Pierwszy skarbnik 
generalny Republiki od 1902 r. Syn narodu polskiego, który spełnił 
hasło demokratów swojego rodzinnego kraju o wolność waszą i 
naszą. 

Drugie polskie nazwisko na jakie natknąłem się w Hawanie 
to prof. Stanisław Lorenz. Prof. Lorenz od września 1939 r. 
ratował skarby kultury polskiej, zwłaszcza wyposażenie 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Odbudowa Zamku i 
rekonstrukcja jego wnętrz to największe jego dzieło. O ile mi 
wiadomo ten wybitny historyk sztuki, muzeolog i konserwator 
nigdy nie był osobiście na Kubie, ale odegrał tam pewną rolę. 
Na tablicy mu poświęconej, umieszczonej na jednym z 
budynków Centrum Historycznego Hawany czytamy: 

„Jego zaangażowanie w ochronę dziedzictwa narodowego 
Polski oraz jego praca przy odbudowie Zamku Królewskiego w 
Warszawie były źródłem inspiracji dla naszej pracy w Centrum 
Historycznym.”   

Stare Miasto Hawany, Katedra | zdjęcia S. Chyb 

Tablica upamiętniająca Karola Roloff-Miałowskiego 

Tablica poświęcona prof. Stanisławowi Lorenzowi 




