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Drodzy Czytelnicy,
Sześć miesięcy temu, kiedy oddawaliśmy do druku
czerwcowy numer KP, byliśmy pełni nadziei, że pandemia
zbliża się do końca. Tymczasem znowu czekały nas następne
miesiące rygorystycznych restrykcji, które dotknęły
szczególnie NSW, Wiktorię i ACT. Dzięki olbrzymiemu
wysiłkowi i zdyscyplinowaniu całego społeczeństwa, Australia
znalazła się wśród nielicznych krajów, które osiągnęły bardzo
wysoki poziom wyszczepienia populacji. Czy to wystarczy, aby
uchronić nas przed następną falą nowego wariantu wirusa? Co
czeka nas w nadchodzącym Nowym Roku? Jednego możemy
być pewni, że czekają nas dużo spokojniejsze i radośniejsze
Święta Bożego Narodzenia niż w większości krajów świata,
gdzie kolejna fala epidemii zbiera swoje żniwo.
W grudniowym numerze mamy, jak zwykle, informacje na
temat działalności naszych organizacji. Kontynuujemy temat
Pawła Strzeleckiego – tym razem przedstawiamy, jak doszło
do wydania w Australii znaczka z jego podobizną. Tekstowi o
40. rocznicy stanu wojennego towarzyszy ciekawy wywiad z
działaczem „Solidarności”, Mirkiem Piotrowskim, który
wspomina tamte czasy. Mamy też kilka artykułów, które,
mamy nadzieję, zainteresują młodsze pokolenie Polonii.
Odpowiadamy na pytanie, jakim miastem jest Canberra? Co
może zaoferować swoim mieszkańcom? Rozpoczynamy też
nowy cykl wywiadów z osobami, które przyjechały do
Canberry przed kilkoma laty – jak im się tutaj podoba? Jak im
się mieszka w Canberze?
Zapraszamy do wzięcia nowego numeru Kroniki do ręki. ◼
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NASZ NOWY ŚWIAT
Opracowanie KP
Walka z COVID-19 to temat, który zdominował nasze
ostatnie, długie miesiące życia i jednocześnie stał się
powodem wielu polemik, dyskusji, odmiennych opinii, czasem
nawet kłótni czy sprzeczek. Różne kraje w różny sposób i z
różną skutecznością próbowały powstrzymać kolejne fale
negatywnych zjawisk związanych z pandemią, wdrażając
możliwe środki zapobiegawcze, starając się zarządzić i
skutecznie zmitygować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa –
od zalecania dystansu społecznego, noszenia maseczek,
stosowania
odpowiednich
nawyków
higienicznych,
testowania w celu monitorowania zachorowalności,
kwarantanny osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, po
tymczasowe lockdowny, kontrolę granic i osób podróżujących,
aż wreszcie kampanie informacyjne zachęcające do
szczepienia. Koordynację działań od początku oparto na
bieżącej wymianie informacji w skali międzynarodowej.
W obliczu niesłychanego tempa rozprzestrzeniania się
pandemii na całym świecie, podczas kiedy dziennie notowano
dziesiątki tysięcy nowych zachorowań i
tysiące zgonów, nastąpiła błyskawiczna
mobilizacja świata nauki. W dziesiątkach
ośrodków naukowych rozpoczął się
wyścig z czasem – badania nad wirusem
COVID-19 i prace nad stworzeniem
szczepionki. Pod koniec czerwca 2020 r.
dwie eksperymentalne szczepionki firm
AstraZeneca (Wielka Brytania) i CanSino
Biologics (Chiny) wykazały pierwsze,
obiecujące wyniki przeciwko COVID-19.
W listopadzie 2020 r., firma Pfizer (USA) opublikowała dane z
badań szczepionki opartej na innowacyjnej technologii mRNA,
wskazujące na 90% jej skuteczności. 20 listopada 2020 r.,
Pfizer zgłosił swoją szczepionkę do amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków (FDA) w celu uzyskania tzw. „upoważnienia
do użycia w sytuacjach kryzysowych” (EUA) i otrzymał je już
na początku grudnia. Kilka dni później podobną autoryzację
otrzymała następna firma – Moderna. Świat rozpoczął proces
szczepień na niespotykaną dotąd skalę. Walka z wirusem
nabiera nowego wymiaru – jest już nadzieja na powstrzymanie
pandemii dzięki masowym szczepieniom.
Niestety wirus ciągle zbiera swoje żniwo. W kwietniu 2021
r., liczba śmiertelnych przypadków na świecie przekroczyła 3
miliony, a liczba osób zakażonych wynosiła już 150 mln.
Niestety żaden z krajów, nawet rozwiniętych, nie osiągnął
poziomu wyszczepienia gwarantującego tzw. odporność
populacyjną. Na półkuli północnej, wraz z nadejściem lata i
spadkiem
liczby
zachorowań,
nastąpiło
gremialne
odchodzenie
od
zachowania
zalecanych
zasad
zapobiegających zakażeniu wirusem. Ludzie zmęczeni
długotrwałymi ograniczeniami przestali nosić maseczki i
zachowywać dystans, zaczęli za to masowo podróżować i
wyjeżdżać na urlopy. Zainteresowanie szczepieniami spadło
prawie całkowicie. Tymczasem w Indiach pojawił się nowy,
szczególnie niebezpieczny wariant wirusa Delta, który
rozprzestrzenił się po całym świecie w błyskawicznym tempie.
W październiku 2021 r., liczba osób zmarłych na
koronawirusa zbliżyła się do 5 mln, a na świecie zakażonych
jest już niespełna 240 mln ludzi (dane WHO z 13.10.2021). W
ciągu zaledwie kilku miesięcy sytuacja w większości krajów
europejskich znowu stała się krytyczna. W listopadzie
systemy zdrowotne zaczęły uginać się pod ciężarem liczby
chorych wymagających opieki szpitalnej, wzrosła liczba

zgonów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że do
marca 2022 r. w Europie może umrzeć z powodu COVID-19
do 500 tys. osób. Większość krajów zaczęło znowu
wprowadzać i rygorystycznie egzekwować regulacje mające
na celu powstrzymanie pandemii.
Tym razem nie da się zaprzeczyć faktom. Dane
statystyczne napływające z całego świata potwierdzają, że
osoby w pełni zaszczepione są o 70-95% mniej narażone na
zachorowanie na COVID-19 w porównaniu z osobami
nieszczepionymi,
a
wśród
chorych
wymagających
hospitalizacji znajduje się znikomy procent osób w pełni
zaszczepionych.
Australia, początkowo pozostawała w tyle za innymi
krajami rozwiniętymi pod względem liczby osób
zaszczepionych. Kiedy w czerwcu 2021 r. w Australii pojawił
się wariant Delta, zaledwie 2% populacji była w pełni
zaszczepiona. Liczba zachorowań w szybkim tempie wzrosła,
szczególnie w dużych aglomeracjach Sydney i Melbourne.
Rządy stanowe zareagowały wprowadzeniem jednych z
najbardziej restrykcyjnych lockdownów na świecie w stanach
NSW i Wiktorii, później także w ACT. Proces szczepień nabrał
olbrzymiego przyspieszenia: 15 sierpnia 2020 r.,
zaszczepionych
dwoma
dawkami
szczepionki było już 20% populacji, dwa
miesiące później, to już ponad 50%. Pod
koniec listopada br. Australia osiągnęła
imponujący wynik – 85% osób od 16 roku
życia, czyli uprawnionych do szczepienia,
zostało zaszczepionych dwoma dawkami
szczepionki, ponad 90% jedną. Canberra
może się poszczycić tym, że ponad 95% jej
mieszkańców powyżej 12 roku życia jest
zaszczepionych! „To swoiste świadectwo
mieszkańców ACT i ich chęci ochrony siebie, swojej rodziny i
społeczności” – powiedział minister Andrew Barr.
Jednocześnie światu przychodzi się jednak zmierzyć z
szeregiem konsekwencji wywołanych pandemią, zarówno w
obszarze wyzwań społecznych, jak i gospodarczych. Rząd
australijski wprowadził szereg środków, których celem jest
zapewnienie
dodatkowego
wsparcia
finansowego
obywatelom. Pod koniec 2021 r., po wielu tygodniach
restrykcji i zakazów, Australijczycy mogą czuć się bezpiecznie.
Australia jako kraj, zdała egzamin, zarówno w wymiarze
gospodarczym, jak i społecznym. A co najważniejsze, udało się
skutecznie zapobiec śmierci setek, jak nie tysięcy osób.
Australia, obok Nowej Zelandii, odnotowuje jak na razie
najniższe, wśród wszystkich krajów OECD, wskaźniki zgonów
z powodu koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys.
mieszkańców. To bez wątpienia olbrzymi sukces Australii i jej
obywateli.
Wszystko wskazuje na to, iż rok 2022 będzie dla nas
czasem powrotu do tzw. „normalności”. Na jak długo? Czy
będzie też czasem otwarcia granic i możliwości swobodnego
podróżowania po świecie? Odpowiedź na te pytania będzie
zależała od wielu czynników – jak inne kraje, nie tylko te
najbardziej rozwinięte, poradzą sobie z obecną falą pandemii,
w jakim stopniu będą nam zagrażać pojawiające się nowe
warianty wirusa? Wiemy przecież, że znacząca większość
globalnej populacji pozostaje nadal bez dostępu do masowych
szczepień, lekarstw czy podstawowej opieki zdrowotnej.
Ostatnie dwa, bardzo trudne lata uświadomiły
społeczeństwom jak ważne jest abyśmy podejmując wspólną
walkę z pandemią kierowali się nie tylko naszym
jednostkowym interesem, ale empatią i wzajemnym
szacunkiem, szczególnie, że nowa epoka niepewności i
wyzwań jeszcze się nie skończyła. ◼
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70-LECIE RADY NACZELNEJ POLONII
AUSTRALIJSKIEJ
Opr. Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA
W stolicy Australii Płd., Adelajdzie,
Rada Naczelna Polonii Australijskiej
(RNPA) obchodziła 70. rocznicę
swojego istnienia. RNPA działa w
wielokulturowej Australii od 1950 r. i
pozostaje jedną z najstarszych i
największych organizacji etnicznych
w
kraju.
Skupia
łącznie 22
organizacje, w tym federacje stanowe
i indywidualne organizacje ze
wszystkich
stanów
Wspólnoty
Australijskiej oraz Australijskiego
Terytorium
Stołecznego.
Rada
uznawana jest za dobrze funkcjonującą i stabilną organizację
etniczną.
Z okazji 70-lecia istnienia, Prezydium RNPA przygotowało
specjalny program. Pierwszym wydarzeniem, które odbyło się
18.06 br. był Koncert Galowy muzyki klasycznej legendarnego
pianisty polskiego pochodzenia Davida Helfgotta, który
uświetnił jubileusz muzyką Fryderyka Chopina, Franza Liszta i
Richarda Addinsella. Koncert odbył się w Brighton Performing
Art Centre, stanowiącej część Brighton Secondary School, a
poprowadziła go Marysia Hock z Adelajdy. Uczestniczyło w
nim około 300 osób – zaproszeni goście, członkowie RNPA z
całej Australii oraz wielokulturowa publiczność.
Konsul Generalna RP, dr Monika Kończyk, powitała
obecnych i w imieniu Ambasadora RP M. Kołodziejskiego
odczytała jego przemówienie. Pan Ambasador podkreślił
wkład Polonii w rozwój ekonomiczny, kulturalny oraz
naukowy Australii, równocześnie utrzymującej wartości
narodowe pielęgnowane przez kolejne pokolenia polskich
emigrantów. Wyraził uznanie dla działalności i osiągnięć
RNPA w propagowaniu dobrego imienia Polski wśród
wielokulturowej
społeczności
australijskiej
poprzez
wspieranie działalności organizacji polonijnych, których wkład
w podtrzymywanie kultury, języka, znajomości historii i
osiągnięć naukowych Polski stanowi podstawę dumy
narodowej oraz utrzymywania polskości. Koncert D. Helfgotta
został poprzedzony występami młodych muzyków, uczniów
szkoły w Brighton.
Następnego dnia, w sobotę 18 czerwca br., w Centralnym
Domu Polskim w Adelajdzie, odbył się 53. Zjazd RNPA. W
obradach udział wzięli delegaci reprezentujący 20 organizacji

członkowskich RNPA oraz Konsul Generalna RP. W Zjeździe
nie uczestniczyli delegaci z ACT oraz z Polskiej Szkoły
Sobotniej im. O. Kasjana Wolaka w Brisbane. Ograniczenia
związane z pandemią COVID-19 uniemożliwiły przyjazd do
Adelajdy delegatom z Melbourne, którzy uczestniczyli w obradach
poprzez komunikator Zoom Meeting. Obrady Zjazdu prowadził
dr Robert Czernkowski (NSW). Delegaci zdecydowali o
obsadzie funkcji prezesa i wiceprezesa RNPA na nastepną
kadencję oraz zatwierdzili pozostałych członków prezydium.

David Helfgott | zdj. Federacja Polskich Organizacji w Australii Płd.

Skład prezydium na kadencję 2021-22 jest następujący:
• Małgorzata Kwiatkowska (NSW) – prezes
• prof. Marian Radny (NSW) – wiceprezes
• Joanna Merwart (Vic) – sekretarz
• Marek Bartczak (NSW) – skarbnik
oraz członkowie: dr Robert Czernkowski (NSW), Edward
Dudziński (SA), Adam Grabek (Tas), Henryk Kurylewski (Qld),
Grzegorz Machnacki (Vic), Anna Niedźwiadek (WA), Ita
Szymańska (Qld). Członkami Prezydium są też „ex officio”
przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej
(KOPA) Elżbieta Cesarska oraz koordynator Polskiej Misji
Katolickiej na Australię i Nową Zelandię ks. Tadeusz
Przybylak.
W szeregi członków RNPA przyjęto nową organizację –
Federację Polskich Organizacji w Queensland. Jednocześnie,
zaakceptowano wniosek organizacji „Polonia” Stowarzyszenie
Polaków w Qld o usunięcie jej z listy organizacji
członkowskich RNPA z powodu wstąpienia „Polonii” do
Federacji Polskich Organizacji w Qld.
Wieczorem, w Centralnym Domu Polskim, odbył się
bankiet
„Wieczór
Wspomnień” z udziałem
zaproszonych
gości:
dr
Moniki Kończyk, Gosi Hill konsul honorowej RP w
Adelajdzie, , ks. prowincjała
Tadeusza Przybylaka oraz
ks. Michała Skiby. Obecni
byli delegaci 53. Zjazdu
RNPA oraz Polonia z
Adelajdy.
Wieczór
prowadziła
Anna
Niedźwiadek,
członkini
prezydium RNPA. Podczas
spotkania,
dr
Monika
Kończyk wręczyła medal Pro
Patria
Henrykowi
Kurylewskiemu
z
Qld.
Uczestnicy 53. Zjazdu RNPA | zdj. Bogumiła Filip
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Prezes RNPA, M. Kwiatkowska, wspólnie z wiceprezesem, M.
Radnym, wręczyli medale oraz dyplomy RNPA przyznane
przez Kapitułę Medalu RNPA. Zespół folklorystyczny z
Adelajdy „Tatry” zachwycił obecnych młodością, pięknem
strojów ludowych, polskimi pieśniami i wspaniałym tańcem.
Podczas wieczoru został wyświetlony 20-minutowy film o
działalności RNPA na przestrzeni 70 lat. Film zawiera zdjęcia
historyczne i wywiady ze wszystkimi żyjącymi prezesami oraz
duszpasterzami Rady. Pracę nad filmem koordynowała Ania
Niedźwiadek. Można go obejrzeć na YouTube: https://
youtu.be/03wM17BgIDY.
Marian
Radny
otworzył
wystawę
Kalendarium
Historyczne RNPA. Powstała ona dzięki wspólnemu
wysiłkowi prezydium RNPA, Włodzimierza Wnuka oraz
Archiwum i Muzeum Polonii Australijskiej (AMPA). Szatę
graficzną zaprojektował Vitek Skonieczny. Koncepcja
wystawy, koordynacja prac i opracowanie są dziełem M.
Radnego.
„Wieczór Wspomnień” był doskonałą okazją dla Polonii w
Australii Płd. do poznania działaczy z innych stanów i wymiany
wzajemnych doświadczeń. Program 70-lecia RNPA
zakończyła uroczysta msza św. w niedzielę 19.06 w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego, którą ks. T. Przybylak i M.
Skiba odprawili w intencji Polonii i RNPA.
W przygotowanie programu jubileuszu, oprócz prezydium
RNPA, zaangażowanych było wiele osób i organizacji.
Członkowie MAPA: śp. dr Z. Derwiński, L. Artymiuk oraz W.
Wnuk. Bumerang Polski udostępnił swoje nagrania. V.
Skonieczny opracował logo 70-lecia. Przy organizacji
poszczególnych wydarzeń w Adelajdzie, prezydium
współpracowało z Federacją PO w Australii Płd., konsulatem
generalnym RP w Sydney, konsulatem hon. w Adelajdzie,
Towarzystwem Kultury Polskiej w Wiktorii oraz zespołem
„Tatry”.
RNPA będzie kontynuować pracę na rzecz integracji
środowiska polonijnego w Australii oraz realizować swoje cele
statutowe – dbać o dobre imię Polski, aktywnie działać w
zakresie kultywowania języka polskiego, zabezpieczać i
archiwizować dorobek kulturalny i materialny Polonii
australijskiej, współpracować z organizacjami polonijnymi na
świecie i uczestniczyć w spotkaniach w Polsce oraz
nieustannie podnosić prestiż Polonii Australijskiej na scenie
politycznej i etnicznej w Australii. ◼

ODZNACZENIA RADY NACZELNEJ
POLONII AUSTRALIJSKIEJ
Opr. Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA
Medale RNPA przyznawane są corocznie od 2009 r.
Przedstawiamy osoby wyróżnione w roku 2021. Są to:

Lucyna Artymiuk (Melbourne)
Lucyna Artymiuk działa m.in. w
RNPA, Federacji Polskich Organizacji
w Wiktorii, Stowarzyszeniu Polaków
Wschodnich Dzielnic Melbourne,
Muzeum
i
Archiwum
Polonii
Australijskiej (MAPA), a w przeszłości
w edukacji polonijnej i harcerstwie.
Obecnie
jej
zainteresowania
koncentrują się na historii i genealogii,
czego wyrazem jest jej aktywność w
MAPA na rzecz dokumentowania i upamiętniania historii i
osiągnięć Polonii australijskiej. Jest autorką książki pt.
„Destination Australia. Polish Soldier Migrants (1947-48)” o

polskich żołnierzach emigrantach do Australii. W 2021 r.
przejęła obowiązki prezesa MAPA.

Dr Andrew
pośmiertnie

Lachowicki-Czechowicz

(Adelajda)

–

Andrew Czechowicz doskonale
znał historię Polski, cieszył się
zaufaniem Polonii i wielokrotnie
powierzano mu kluczowe zadania w
realizacji
różnych
inicjatyw
polonijnych. W latach 1960. był
członkiem,
a
także
prezesem
Towarzystwa
Historycznego
w
Australii Płd. Założył i przewodniczył
Klubowi Białych Orłów (później Koło
Biało-Czerwone), zrzeszającym polską młodzież. Był
współzałożycielem Federacji Organizacji Polskich w Australii
Płd. (1968). Przewodniczył komitetowi obchodów 150-lecia
(2006), a także 160-lecia (2016) osadnictwa polskiego w
Australii Płd. W 2018 r. przewodniczył organizacji obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zmarł w
2020 r.

Dr Robert Czernkowski (Sydney)
Robert Czernkowski od ponad 40
lat aktywnie uczestniczy w życiu
Polonii australijskiej, najpierw na
Tasmanii, a obecnie w Sydney. Od
1972 r. udziela się w harcerstwie (od
zucha, poprzez harcmistrza do
konsultanta i delegata na światowe
Zloty Harcerskie). Przez wiele lat
działał w Związku Polskim w Hobart,
był
dyrektorem
Polskiej
Kasy
Kredytowej. Po przyjeździe do Sydney
włączył się do prac w zarządach wielu organizacji, m.in. w
Klubie Polskim w Ashfield, Fundacji Polskiej w NSW, Fundacji
Kresy-Syberia, Fundacji Studiów Polskich na Uniwersytecie
Macquarie. Był wielokrotnym delegatem na Zjazdy RNPA.
Edward Dudziński (Adelajda)
Edward Dudziński ma olbrzymi
wkład w zachowanie tradycji i kultury
w środowisku polonijnym oraz w
upowszechnianie historii, sztuki i
osiągnięć naukowych Polaków w
środowisku wielokulturowej Australii
Płd. Jest prezesem Federacji Polskich
Organizacji w Australii Płd. Pełni rolę
kustosza Polish Hill River Church
Museum, archiwisty, administratora i
inżyniera głosu Radia Polonia w Adelajdzie oraz dba o
bibliotekę polską w Adelajdzie. Jest aktywny w wielu akcjach
upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń historycznych
czy promujących wartości tradycji, kultury i sztuki polskiej.
Pracuje na rzecz starszego pokolenia Polonii Australii Płd. Od
2017 r. jest członkiem prezydium RNPA.
Dr Helen Evert (Melbourne)
Helen Evert w młodości tańczyła w
Zespole Pieśni i Tańca „Łowicz”. W
latach
1990.
była
prezesem
Australijsko-Polskiego Biura Usług
Społecznych. Pracując na University
of Melbourne i Deakin University
prowadziła badania wśród polskiej
grupy etnicznej w Wiktorii. Ich
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efektem było m.in. opracowanie dotyczące organizacji opieki
zastępczej i odpoczynku dla polskich seniorów. W latach 2000
-17, będąc prezesem MAPA, koordynowała prace
dokumentując historię i osiągnięcia Polonii australijskiej.
Odpowiadała m.in. za wystawę „Terra Nova – ziemia mlekiem i
miodem płynąca”, prezentowaną w Muzeum Imigracji w
Melbourne, ukazującą polskich imigrantów przybyłych do
Australii po II wojnie św.

Maria Hock (Adelajda)
Maria Hock należała do zespołu
folklorystycznego „Tatry” i harcerstwa,
brała udział w audycjach radiowych i
akademiach.
Przeprowadzała
wywiady współtworząc historyczną
dokumentację o pierwszych Polakach
w Polish Hill River. Była aktorką oraz
członkiem zarządu teatru Ottoway
Theatrical
Ensamble,
a
także
sekretarzem Polskiego Towarzystwa
Kulturalnego w Adelaide. Pełniła
funkcję prezesa „Dożynek”, festiwalu kultury i promocji Polski
w Australii Płd. Prowadziła konferansjerkę podczas imprez
polonijnych takich jak: Światowe Dni Młodzieży, jubileusze
klubów polskich, koncerty młodych talentów, koncerty kolęd,
konkursy Miss Polonia. Koordynowała wiele akcji
charytatywnych w tym pomoc pogorzelcom i powodzianom.
Swoją pasją i zapałem Marysia nieustannie zachęca innych do
angażowania się w pracę społeczną na rzecz Polonii w
Australii.
Krystyna Tkaczyk (Brisbane)
Krystyna Tkaczyk od wielu lat
działa na rzecz Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów (SPK) w Kole
Nr 8 w Brisbane oraz w zarządzie
krajowym SPK Australia. Od 14 lat
pełni funkcję sekretarza generalnego
SPK
Australia
oraz
redaktora
naczelnego biuletynu SPK „Okólnik”.
Z zamiłowania jest fotografem.
Upamiętnia wydarzenia polonijne, a
fotografie umieszcza na witrynie SPK Australia. Wirtynę tę
(http://www.polish-spk-foundation.org.au/) założyła ponad
10 lat temu, nieustannie ją rozwija i aktualizuje. Jest
zaangażowana w prace nad utworzeniem charytatywnej
fundacji dla organizacji SPK o nazwie Polish Ex-Servicemen’s
Foundation in Australia.
Maria Thiele (Adelajda)
Marysia Thiele od 30 lat pracuje na
rzecz
Polonii
w
Australii
–
popularyzuje język polski, tradycje,
kulturę i sztukę, promuje wiedzę
historyczną, przybliża polskie postacie
historyczne, utrwala wydarzenia i
osiągnięcia organizacji polonijnych
oraz osób indywidualnych. Przez 22
lata była redaktorem prowadzącym
audycje w radiu polonijnym w
Adelajdzie. Publikowała artykuły w mediach polonijnych. Ze
szczególnym oddaniem zajmuje się promocją osoby i
dziedzictwa P.E. Strzeleckiego w Australii, w Polsce i w
Irlandii. Od lat działa aktywnie w wielu organizacjach, m.in. w
Kole Polek w Adelajdzie, Kościuszko Heritage (Sydney) i
Federacji Polskich Organizacji w Australii Płd. ◼

RADA ORGANIZACJI
POLSKICH W ACT
Andrzej Alwast, prezes
Działalność Rady w ostatnich sześciu
miesiącach była bardzo ograniczona z
powodu restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Na
zebraniu, które odbyło się w lipcu omawialiśmy plany na kilka
najbliższych miesięcy. Rozmawialiśmy m.in. na temat
zorganizowania uroczystego koncertu polonijnego. Uznaliśmy
wtedy, że organizacja dużej imprezy, wymagająca dużego
wysiłku i zaangażowania wielu osób jest ciągle zbyt
ryzykowna. Odłożyliśmy te plany na marzec 2022 r. Jak się
okazało była to słuszna decyzja. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku uda się nam zrealizować ten projekt.
Plany organizacji koncertu są bardzo ambitne, a ich
realizacja będzie wymagała dużego wysiłku. Chcielibyśmy,
aby zaangażowały się wszystkie organizacje polonijne
Canberry będące członkami Rady. Mamy zamiar zaprosić
przedstawicieli rządu federalnego i lokalnego, organizacji
etnicznych i wielokulturowych oraz przedstawicieli lokalnej
grupy Aborygenów Ngunnawal, a przede wszystkim stołeczną
Polonię. Zależy nam na udziale i obecności dorastającej
młodzieży i dzieci, i podkreśleniu ich aktywności poprzez
Polską Szkołę, grupy Krasnale i Bursztynki oraz grupę
taneczną Wielkopolska. Chcemy pochwalić się prężnie
działającym Klubem Orzeł Biały (Polish White Eagle Club of
Canberra and Queanbeyan Inc.), który zapewnia wszystkim
organizacjom polonijnym przyjazne miejsce spotkań, zebrań i
imprez. Zależy nam na pokazaniu tego, że mimo wielu
problemów z jakimi musieliśmy się zmierzyć w ciągu ostatnich
dwóch lat, Polonia Canberry jest dobrze zorganizowana i
aktywna. Mamy nadzieję, że uda się nam pozyskać fundusze
na pokrycie kosztów tak dużej imprezy i osiągnąć wysoki
standard występów.
Po zebraniu w lipcu br. spotkaliśmy się dopiero po
zniesieniu ponad dwumiesięcznego lockdown w połowie
listopada, a następnie w grudniu na Walnym Zebraniu, które
jednocześnie było zebraniem wyborczym. O wynikach
wyborów poinformujemy w następnym numerze KP.
W roku 2021 udało się nam sfinalizować pierwszy etap,
planowanego od dawna, ważnego projektu digitalizacji
najważniejszych dokumentów, istotnych dla zachowania
historii działalności organizacji polonijnych na terenie ACT.
Prace te wymagają dużego zaangażowania i wielkiej
cierpliwości przy poszukiwaniu, sortowaniu i wyborze
dokumentacji nadającej się do digitalizacji. Wszystkie numery
Kroniki Polonii, będącej swoistą historią Polonii Canberry od
1985 r., zostały uporządkowane przez Wandę KiljańskąCałka, zeskanowane przez Wandę Horky i umieszczone na
stronie internetowej ROP przez Tadeusza Zubowicza. Projekt
został zakończony dzięki grantowi w wysokości $1,000
przyznanemu przez Ambasadę RP. Przed nami dalsze etapy
tej żmudnej pracy – przegląd istniejącej i niestety coraz
bardziej niszczejącej z czasem papierowej dokumentacji
poszczególnych organizacji polonijnych ACT. Wiele
dokumentów, szczególnie tych dotyczących pierwszych lat
działalności organizacji, zaginęło lub jest ciągle w prywatnych
rękach – najprawdopodobniej członków rodziny osób, które
działały społecznie wiele lat temu. Zwracamy się więc z
prośbą o przekazanie takiej dokumentacji na ręce ROP, często
stanowiącej ważne świadectwo historyczne. Może także ktoś
z Czytelników jest zainteresowany pracą archiwizacyjną i
chciałby wziąć udział w tym projekcie?
Prosimy o kontakt z ROP. ◼
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KLUB ORZEŁ BIAŁY
Andrzej Bajkowski, manager
Tłum. A. Płazińska
Przed wprowadzeniem lockdown w sierpniu 2021 r.
działalność KOB rozwijała się bardzo dobrze. Położenie ACT
w granicach stanu NSW zadecydowało, że wraz z wybuchem
drugiej fali pandemii w Sydney wprowadzenie ograniczeń w
ACT stało się tylko kwestią czasu. Utrzymanie statusu
„zielonej wyspy” niedotkniętej pandemią było po prostu
niemożliwe.
Pierwszą ofiarą nowej sytuacji stały się wizyty firmy
Krakus z Sydney, zawieszone już w lipcu z powodu zamknięcia
granic NSW. Od tego czasu spodziewaliśmy się następnych
restrykcji włącznie z lockdown. Tym razem zarówno Klub jak i
nasi klienci byliśmy w dużym stopniu przygotowani – nauczeni
doświadczeniem z zeszłego roku wiedzieliśmy czego się
spodziewać. Jednocześnie wiedzieliśmy, że wraz z dużym
tempem szczepień i szybko wzrastającym wskaźnikiem
wyszczepienia populacji zarówno w ACT jak i NSW, lokalny
rząd przystąpi do stopniowego luzowania restrykcji.
W czasie, kiedy obowiązywała całkowita izolacja,
restauracja Polo kontynuowała sprzedaż dań na wynos oraz
żywności zamrożonej. Od końca września udało się nam
zorganizować dostawy wędlin z Sydney przy użyciu usług
kurierskich. Szczególne podziękowania należą się Basi Alwast
i Eugeniuszowi Nodzyńskiemu, dzięki których pomocy było to
możliwe. Nie sposób przecenić regularnych wizyt Krakusa,
które stanowią ważną i dla wielu osób często jedyną okazję do
socjalnego i kulturowego kontaktu – ważną nie tylko dla KOB i
polskiej społeczności, ale też dla dużej grupy emigrantów
innych narodowości, w szczególności dla nieuchronnie
pomniejszającej się z czasem grupy powojennych emigrantów,
którzy osiedlili się w naszym regionie i przez wiele lat
spotykali się w swoich własnych etnicznych klubach, dzisiaj już
nieistniejących, ale też dla niedawno przybyłych młodych
rodzin, które mają powiązania z krajami europejskimi.
Grupy etniczne nie mające własnych siedzib często
korzystają z gościnności KOB. Stowarzyszenie społeczności
łotewskiej (Latvian Community Association) w czerwcu br.
zorganizowało obchody upamiętniające 80. rocznicę
masowych deportacji na Syberię z krajów bałtyckich (1941), w
których wzięli udział członkowie grup etnicznych Łotwy,
Litwy i Estonii oraz Polski i Ukrainy. Pierwszą dużą imprezą po
wielu tygodniach restrykcji była uroczystość Łotewskiego
Dnia Narodowego, która odbyła się 28 listopada br. z
udziałem ambasadorów Łotwy, Litwy, Estonii i Polski oraz
reprezentantów społeczności tych krajów, a także Ukrainy.
Zarząd KOB pragnie gorąco podziękować skarbnikowi
Edwardowi Sulikowskiemu oraz księgowej Wandzie
Wojciechowskiej za ich żmudną pracę, dzięki której mogliśmy
skorzystać
z
rządowych
programów
pomocowych.
Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji było trudnym i
niewdzięcznym zadaniem, dużo trudniejszym niż w ubiegłym
roku, z powodu zmiany wymagań kwalifikujących do płatności.
Uzyskanie tych płatności w dużym stopniu pomogło
zabezpieczyć pozycję finansową Klubu w czasie lockdown.
Obecnie jesteśmy dobrze przygotowani do powrotu do
stałej działalności w „nowych normalnych” warunkach, a także
na wszystkie niespodzianki, które te nowe warunki mogą
przynieść. ◼

Anna Waldon-Rodzoś
Grupa dziecięca Bursztynki powstała w maju 2015 r.
Została utworzona w celu promowania języka polskiego oraz
tradycji i kultury polskiej wśród najmłodszej Polonii w
Canberze. Podczas naszych spotkań dzieci nie tylko mają
okazję rozmowy w języku polskim ze swoimi rówieśnikami, ale
również przez zabawę rozwijają słownictwo, poznają kulturę i
tradycje polskie.
W lipcu br. wybraliśmy się na wspólną zabawę do bawialni
dla dzieci Let’s Play w Nicholls. Maluchy szybko przejęły plac
zabaw, skakały na dmuchanych zamkach i wymyślały wspólne
zabawy i gry. W czasie, kiedy najmłodsi mieli okazję się
wyszaleć, rodzice mogli chwilę odpocząć pijąc kawę i
rozmawiając.
W listopadzie Bursztynki zorganizowały wspólne wyjście
do Reptile Zoo. Dzieci uczestniczyły w pokazie gadów.
Dowiedziały się jak się zachować, gdy napotkają różne dzikie
zwierzęta na wolności. Miały okazję dotykać węże, małe
krokodyle, jaszczurki, żółwie oraz wiele innych zwierzaków.
Wszyscy byli zachwyceni wycieczką. Dzieci świetnie się
bawiły i dopytywały się o kolejne spotkania.
Spotkania Bursztynów to fantastyczna zabawa dla
najmłodszych, ale też świetna okazja do zawarcia nowych
znajomości i przyjaźni nie tylko wśród dzieci, ale również
wśród rodziców, przyjaźni, które z pewnością nie pójdą w
zapomnienie. Spotkaniom towarzyszy bardzo ciepła, luźna i
przyjacielska atmosfera. Grupa jest całkowicie otwarta,
serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi.
Ze względu na różne restrykcje i obostrzenia spotkania nie
odbywają się regularnie. Prosimy o kontakt przez nasza stronę
Facebook: Bursztynki albo telefonicznie: Ania WaldonRodzoś 0401-350-547. ◼

Wycieczka Bursztynków do Reptile Zoo. | zdj. Bursztynki
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POLSKA SZKOŁA
W PHILLIP
Piotr Antonik, kierownik Szkoły
Rok 2021 zaczął się wspaniale.
Wszyscy nasi uczniowie wrócili do
nauki
języka
polskiego.
W
rzeczywistości w tym roku mieliśmy większą liczbę uczniów,
zarówno dzieci jak i dorosłych. Z tego powodu utworzyliśmy
dodatkową klasę dla dzieci – pracowaliśmy podzieleni na 7
klas dla dzieci i 3 klasy dla dorosłych. Zajęcia dla dzieci były
prowadzone przez nauczycieli: Elę Iwanek, Kasię DzielińskąBartlett, Dorotę Floras, Asię Wojciechowską, Kasię
Mikołajczak, Rafała Jarosza i Magdę Baraniecki; zajęcia dla
dorosłych: Mariolę Patejuk, Magdę Waszczeniuk i Jarosława
Anczewskiego.
Niestety z powodu COVID-19 nasza szkoła została
zamknięta na część trzeciego i cały czwarty semestr. Z
radością stwierdzam, że w naszej szkole wszyscy nauczyciele,
uczniowie i rodzice są bezpieczni i zdrowi. Wszyscy mamy
nadzieję, że w nowym roku będziemy mogli podjąć i
kontynuować naukę bez takich przeszkód jak w roku
bieżącym.
Chciałbym osobiście podziękować naszym oddanym
nauczycielom za czas i wysiłek, jaki włożyli w nauczanie naszego
młodego pokolenia Polonii. Polska Szkoła w Canberze życzy Wam
wszystkim, a także naszym uczniom i ich rodzinom Wesołych
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia w nowym i
zdrowym 2022 roku.

Najmłodsze klasy 0-2 pod kierunkiem swoich nauczycielek
Katarzyny Dzielińskiej-Bartlett, Doroty Floras i Elżbiety
Iwanek przygotowały przestawienie pt. „Rzepka” Juliana
Tuwima. Bez entuzjastycznego zaangażowania naszych
polonijnych dzieci, przedstawienie nie byłoby takim wielkim
sukcesem. Młodzi utalentowani aktorzy wcielili się w różne
role i zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Narrator,
dzięki pięknej recytacji, wprowadził widzów w świat
przedstawiony w wierszu. Mogliśmy podziwiać pracowitego
dziadka, który posadził rzepkę, roztańczoną babcię i lojalnego
wnuczka. Na pomoc przyszły również zwierzęta: wdzięczne
mruczki, niepowtarzalna kicia, kolorowe kurki, urocza gąska,
życzliwe długonogie boćki, skoczne żabki i bystra kawka,
którym w końcu udaje się wspólnymi siłami wyciągnąć rzepkę.
Większość dzieci po raz pierwszy miała okazję występować
przed publicznością i zaprezentować swoje umiejętności w
posługiwaniu się językiem polskim. Dzięki wspólnemu
śpiewaniu piosenek, deklamacjom i czytaniu tekstu, wszystkie
dzieci świetnie bawiły się w miłej atmosferze.
To udane przedstawienie było owocem wspólnej pracy
wielu osób. Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom,
którzy przygotowali piękne kostiumy dla dzieci, Rafałowi
Jaroszowi za obsługę techniczną oraz Michalinie Doogan,
Isabelli Mazur i Olivii Bartlett, za wspomaganie naszych
małych artystów podczas prób i samego występu. Otuchy i
wsparcia naszym milusińskim dodawali gromkimi brawami
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo małych aktorów,
zgromadzeni na widowni. Występ był dużą atrakcją wieczoru,
a widzowie byli zachwyceni grą aktorską dzieci. ◼

TOWARZYSTWO SZTUK PIĘKNYCH
Irena Zarębski

Dzień Dziecka w Szkole
W czerwcu 2021 r. zorganizowaliśmy w Szkole uroczysty
Dzień Dziecka. Nasz kierownik, Piotr Antonik, zadbał o
urozmaicenie dzieciom tego święta poprzez smaczny
poczęstunek w postaci pizzy, za co serdecznie dziękujemy.

Kończący się rok 2021, nie obfitował w dużo wydarzeń w
naszej organizacji, ze względu na zaistniałe restrykcje
związane z pandemią COVID-19. W ciągu roku
zorganizowaliśmy zwiedzanie wystaw artystycznych w
następujących galeriach: National Gallery of Australia,
Strathairn Gallery i Aarwun Gallery. Odbyła się też
jednodniowa wycieczka do Sydney, celem zwiedzania i
podziwiania rzeźb japońskich artystów, prezentowanych w
The Rocks. Uczestnicy ponieśli koszty wycieczki.
Spotkaliśmy się dwa razy na Warsztatach Artystycznych,
podczas których projektujemy i tworzymy dekoracje
świąteczne oraz inne prace rękodzielnicze, mające wartość
użytkową, walory kompozycyjne i motywy kulturowe.
Towarzystwo Sztuk Pięknych finansuje zakup niezbędnych
materiałów do tych projektów.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych
spotkaniach. ◼

Członkowie Towarzystwa
Sztuk Pięknych
życzą wszystkim Czytelnikom KP
radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
miłej atmosfery w rodzinnym gronie
oraz zdrowia i nadziei na lepsze jutro.
Dzień Dziecka w Szkole. | zdj. PSz
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KLUB SENIORA
Halina Stawska, prezes
Ostatnie półrocze było dla Klubu
Seniora
okresem
nietypowym,
przeplatanym restrykcjami i obostrzeniami wynikającymi z
pandemii COVID-19. Nie mogliśmy się spotykać, więc
kontaktowaliśmy się telefoniczne. Ostatecznie udało się nam
zorganizować kilka spotkań z limitowaną liczbą uczestników
oraz kilka wizyt u Seniorów w domach opieki.

Grupa Seniorów z Wiesławą Catanzariti (trzecia od prawej)

Na spotkaniach wprowadziliśmy pogadanki o zdrowiu oraz
założyliśmy dla wszystkich członków foldery pt. „W zdrowym
ciele zdrowy duch”, do których sukcesywnie włączamy nowe
informacje. Są to informacje na temat właściwego odżywiania,
prowadzenia zdrowego trybu życia, przepisy na zwiększenie
odporności organizmu itd. Sprawa zdrowia jest szczególnie
istotna w obecnej sytuacji, gdy pandemia ciągle nam zagraża, a
my nie chcemy zachorować, dbanie o nasze zdrowie jest
szczególnie istotne. Aby podkreślić ważność tego tematu
poprosiliśmy dodatkowo o przygotowanie pogadanek o
zdrowiu panią Wiesławę Cantazariti, która ma wykształcenie
w zakresie geriatrii. Wykłady pani Wiesławy były ciekawe i
myślę, że dostarczyły Seniorom dodatkowych informacji i
ułatwiły zrozumienie pewnych koncepcji o zdrowiu. Cykl „O
Zdrowiu” będziemy chcieli kontynuować przez następne
spotkania.
Było nam bardzo przyjemnie, gdy dowiedzieliśmy się, że
Ambasada RP sfinansowała zakup systemu nagłaśniającego
dla Klubu Seniora. Będzie on dla nas bardzo przydatny w
prowadzeniu spotkań w Sali,
jak i w plenerze. Na naszym
sierpniowym spotkaniu pan
Ambasador M. Kołodziejski
osobiście przekazał nam ten
prezent.
Dziękujemy
serdecznie!
W
listopadzie,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami
zorganizowaliśmy spotkanie
sprawozdawczo-wyborcze.
Halina Stawska jako prezes
KS, wygłosiła sprawozdanie
za ostatni rok działalności
Klubu, a Marek Stawski jako
skarbnik,
sprawozdanie
finansowe.
Sprawozdania
Amb. Michał Kołodziejski
i Halina Stawska
zostały przyjęte, po czym

nastąpiły wybory nowego Zarządu Klubu. W skład nowego
Zarządu weszli:
• Halina Stawska – prezes
• Ewa Buchaniec – wiceprezes
• Marek Stawski – skarbnik
• Halina Kobiałka – sekretarz
• Renata Hanxomphou – rzecznik prasowy
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność
Klubu Seniora, a szczególnie wolontariuszkom w osobach Uli
Plemel i Renaty Hanxomphan, za odwiedzanie Seniorów w ich
domach, w domach opieki, asystę podczas wizyt lekarskich
oraz transport Seniorów na spotkania. To bardzo istotna
działalność, która upewnia Seniorów, że nie zapominamy o
nich i służymy im pomocą. Duże podziękowania należą się też
Bogdanowi Lisowskiemu za wzorowe prowadzenie strony
internetowej Klubu Seniora (www.klubseniora.org.au),
zamieszczanie na stronie bieżących informacji, terminów
spotkań, zdjęć ze spotkań, opisywanie zdjęć i grupowanie ich
w foldery. Dziękujemy również księżom Przemysławowi
Karasiukowi,
Maksymilianowi
Szurze,
Stanisławowi
Lipskiemu i Tadeuszowi Przybylakowi za możliwość
organizowania spotkań w Ośrodku JPII w Narrabundah,
odprawianie mszy św. dla Seniorów oraz uczestnictwo w
naszych spotkaniach.
Na spotkaniu listopadowym zaczęliśmy przygotowania do
spotkania świątecznego Seniorów w grudniu. Seniorzy
wpisywali życzenia do kartek świątecznych, które później
rozdamy uczestnikom spotkania świątecznego.
W czasie naszych spotkań obchodziliśmy urodziny pań:
Ewy Łukasik (93 lata), Stanisławy Baran (91 lat), Teresy
Baranowskiej (88 lat), i Wiesławy Cantazariti (80 lat) i Heleny
Kołodziejczyk. Wszystkim jubilatkom gratulujemy i życzymy
100 lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.
Z przykrością zawiadamiamy, że w październiku br.
odeszła od nas Małgosia Pakulska. Była członkinią Klubu
Seniora od początku jego istnienia. Będzie nam Jej bardzo
brakowało. ◼

Halina Stawska, Stanisława Baran
i Wanda Horky

Helena Kołodziejczyk
zdj. KS

Czytelnikom Kroniki Polonii życzymy
magicznych Świąt Bożego Narodzenia
w gronie najbliższych, z pachnącą gałązką
jodły, rodzinną Wigilią i polską kolędą oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2022!
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O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Ś†P
Dr Zdzisław Andrzej Derwiński
1956—2021
Z ogromnym żalem i poczuciem nieodwracalnej straty
przyjmujemy wiadomość o nagłej śmierci (3 października br.)
dr Zdzisława Derwińskiego, cenionego historyka, aktywnego
działacza polonijnego w Australii, redaktora naczelnego
„Tygodnika Polskiego” w latach 1998-2002, założyciela
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i prezesa tej
organizacji w latach 1992-99 i wielkiego przyjaciela Rady
Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), której działania
wspierał przez wiele lat.
Zdzisław
Derwiński
był
historykiem,
absolwentem
Wydziału
FilozoficznoHistorycznego
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Posiadał
ogromną wiedzę historyczną,
pasję wielkiego społecznika, a
przy tym wysoką kulturę
osobistą – to nimi ważył każde
napisane bądź wypowiedziane
słowo. W pracy społecznej był
niestrudzony i wrażliwy na
innych. Uważał, i stosował to w
praktyce, że wszelkie różnice
zdań i poglądów należy konfrontować w drodze dialogu.
Podejmował się wielu zadań i zawsze się z nich wywiązywał.
Jako taki właśnie, Zdzisław cieszył się niebywałym
szacunkiem i zaufaniem Polonii.
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 r., Zdzisław
przeniósł się na miesiąc z Melbourne do Sydney, gdzie w
Klubie Polskim w Ashfield przygotowywał kolejne wydania
„Tygodnika Polskiego”, opracowując i wydając jednocześnie,
wspólnie z Markiem Weissem, „Gazetę Olimpijską”. W ciągu
trzech tygodni wydano 8 numerów gazety. To tylko jeden
przykład, w jakim stylu i z jakim wysiłkiem zwykł pracować.
Poświęcił wiele pracy i swojego czasu działalności dla Rady
Naczelnej Polonii Australijskiej. Uczestniczył w wielu
Zjazdach RNPA, wielokrotnie pełniąc trudną funkcję
przewodniczącego Zjazdu. Brał udział w pracach na rzecz
RNPA, m.in. uczestniczył w przygotowaniu wystawy z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości Polski, był konsultantem i
czynnym pomocnikiem w przygotowaniu materiałów do
Kalendarium 70-lecia RNPA.
Zdzisław Derwiński został odznaczony w 2018 r. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w
działalności polonijnej oraz za popularyzowanie polskiej
historii. W 2019 roku otrzymał także medal Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej za wybitne zasługi w społecznej pracy na
rzecz dokumentacji zachowania dziedzictwa Polonii
australijskiej i wiedzy o polskich wydarzeniach historycznych.
„Czuję niedosyt, że nie udało się zrobić więcej, lepiej. … Moim
największym marzeniem jest to, aby wszystkie rozpoczęte
inicjatywy zakończyły się pomyślnie”. Tymi słowami Zdzisław
zakończył wypowiedź, jakiej udzielił 18 września br. dla
Portalu Polonii w Wiktorii (http://portalpolonii.com.au/?
p=5001). Te słowa wybrzmiewać będą, ilekroć będziemy
wspominać Go w dziele, którego dokonał, jak i w dziele,
którego dokończyć nie zdążył. Jest naszym wspólnym
obowiązkiem zadbać o świadectwo Jego pracy i dokonań, jak i

o Jego testament. Śmierć Zdzisława Derwińskiego to
ogromna strata dla zorganizowanej Polonii w Australii.
W imieniu Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
oraz wszystkich organizacji członkowskich Rady składamy
wyrazy głębokiego współczucia Żonie Krystynie, Matce
Melanii, Synowi Krzysztofowi i Synowej Yuki.
Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA

Ś†P
Krystyna Kowalska
Urodzona 5.08.1936 r. w Łodzi, Polska.
Zmarła 15.08.2021 r. w Canberze.
Do Australii przyjechała w 1969 r. z mężem Zbyszkiem (zm.
2015 r.), córką Joanną (zm. 2012 r.)
i matką Heleną Klimczak (zm. 2012 r.).
Mieszkała w Sydney, później w Katoomba (NSW),
a od 1994 r. w Canberze.
Pozostawiła w smutku wnuki Annę i Gerarda, troje
prawnuków, zięcia Williama
oraz bliską Jej sercu Marylkę z rodziną.
Będzie Jej nam bardzo brakowało.
Cześć Jej pamięci.
Krystyna była pianistką i
śpiewaczką
o
rzadko
spotykanym niskim alcie. Wraz z
mężem
(pianistą)
tworzyli
zespół muzyczny „Christina &
Sidney”. Występowali w Polskim
Klubie w Sydney oraz przez
wiele lat w Katoomba. Była
wspaniałą osobą, ciepłą, dobrą,
ciekawą życia, prawdziwą i
serdeczną przyjaciółką.

Ś†P
John Robson Burgess
Urodzony 8 lutego 1939 r.
Zmarł 1 października 2021 r.
Australijski dyplomata o ponad 30-letniej karierze.
W latach 1980-81 ambasador Australii w Polsce.
Autor książki „The Solidarity Challenge. Poland 1980-81.
An Australian Diary” (2019)
Cześć Jego pamięci.

Ś†P
Małgorzata Pakulska
Urodzona 02.12.1931 r. w Krakowie.
Zmarła 10.10.2021 r. w Canberze.
W latach 80. członkini Solidarności w Krakowie.
Do Canberry przyjechała na stałe w 1988 r.
Kochała Kraków, ale też swoje nowe miasto Canberrę,
ceniła jej czyste powietrze i przyrodę, kochała zwierzęta.
Przez wiele lat była członkinią klubu Walking for Pleasure
oraz Polskiego Klubu Seniora.
Pozostawiła w smutku córkę, zięcia i wnuki.

Cześć Jej pamięci.
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Ś†P
Andrzej Bilski
Urodzony 02.10.1940 r. w Sosnowcu, Polska.
Zmarł 14.07.2021 w Canberze, Australia.
Do Australii przyjechał wraz z żoną w 1965 r.,
gdzie od początku mieszkali w Canberze.
Po przedwczesnej, tragicznej śmierci żony w 1979 r.
sam wychowywał dwóch synów.
Odszedł po wieloletniej, cichej walce z chorobą.
Pozostawił w smutku synów z rodzinami,
brata Joe oraz wielu przyjaciół.
Cześć Jego pamięci.
Andrzej Bilski był pracownikiem
Public Service, a później znanym
i
cenionym
przedsiębiorcą,
właścicielem kilku biznesów,
szczególnie dobrze znanej w
Canberze kawiarni Charmers.
Był przez wiele lat członkiem
Australijskiego Instytutu Spraw
Polskich (AIPA). Wielokrotnie
hojnie wspierał działalność
AIPA
poprzez
współfinansowanie
pobytów
gości AIPA z Polski w Australii.
Był ukochanym ojcem Marka i
Daniela, dumnym dziadkiem
Joshuy i Sienny, poświęcającym rodzinie wiele czasu,
skromnym i cichym człowiekiem, wspaniałym przyjacielem. W
młodości uprawiał wyczynowo kolarstwo, które pozostało
jego ulubionym sportem. ◼
Do Matki
Krzysztof Kamil Baczyński
Matko! czy są gdzieś jeszcze te ciche godziny
snów o sławie, zwycięstwie i życiu-bezklęsce,
marzone i zaklęte: z Bogiem, sławą, synem.
Matko! czy są gdzieś jeszcze te jasne godziny?
Godziny... zgonów, życia podeptane butem,
rozbite na minuty i sekundy bólu,
w ostrza broni i walki potrzebą przekute,
ciążące z krokiem naprzód ołowianą kulą.
Były dni – rozpalone szczęściem niezmierzonym,
były dni – zachlapane błotem lilie białe,
były dni – jak perłami usiane korony,
były dni ciche, smutne, nijakie, nieśmiałe.
Ty zawsze jesteś we mnie, trwasz we mnie krwiopłynem
i trwasz tak ziemsko, jednak nadczasowo...
Jak Chrystus cudze przyjmująca winy
i cudze krzyże niosąca nad głową.
Nad nami miłość żywa, bo bogata, wieczna,
nie zakwitła na rwanych rozognieniem ranach,
miłość jak przystań spokojna, bliskością bezpieczna
i jedyna wzajemna bez rany poznana...

THE FRIENDS OF
CHOPIN AUSTRALIA
Reviewed by Wanda Horky OAM and Ben James
18th Chopin Competition in Warsaw
Chopinmania descended on the world in October (from 2nd
to 23rd) when tens of millions of Chopin lovers viewed or
heard the Chopin Competition via livestreaming (mobile app,
website, Youtube) and Polish broadcasting (TVP Kultura,
Polish Radio II, Radio Chopin) to watch 87 gifted pianists
(chosen from over 500) from 18 countries compete in four
stages over 18 days and performing much of Chopin’s
repertoire of 250 works. The competitors came from Canada,
China, Cuba, Hong Kong, Italy/Slovenia, Japan, Latvia, Poland
(16 competitors), Russia/Armenia, South Korea, Spain,
Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States and
Vietnam. They were performing on their choice of one of five
grand pianos (2 Steinways, Yamaha, Fazioli, Kawai) and faced
an eminent panel of 17 jurors who were either past winners or
academics and teachers.
The jury awarded eight main prizes to the 12 finalists. The
first prize went to Bruce (Xiaoyu) Liu of Canada. The second
prize was jointly awarded, ex aequo, to Alexander Gadjiev
(Italy/Slovenia) and Kyohei Sorita (Japan), while the third
prize went to Martin Garcia Garcia of Spain. The fourth prize
was shared, ex aequo, by Aimi Kobayashi (Japan) and Jakub
Kuszlik (Poland), the fifth prize was awarded to Leonora
Armellini of Italy and the sixth prize went to J.J Jun Li Bui of
Canada.
The Competition published the daily Kurier Chopinowski, a
bilingual paper in Polish and English which recorded everyday
matters, critiques, curios and secrets from the Chopin
archives and museums. It was modelled on the youthful
Chopin’s Kurier Szafarski.
To retain your sanity after listening to the many tens of
hours of music through the gruelling stages there were plenty
of various events linked to Chopin held in Warsaw and
Zelazowa Wola to go to and relax. Several exhibitions,
opening and closing concerts by past and present winners, the
Requiem concert on the 172nd anniversary of Chopin’s death
on 17 October.
For those in faraway places like Australia the free Chopin
Competition app for mobiles, smart TV and internet browsers
was also a winner. It allowed for live transmission of the
performances in full HD and later video on demand. It also
featured an updated events calendar, a database of
information about the contestants, jury, Chopin works, and
virtual reality exhibitions.
The five-yearly Competition had to be postponed from
2020 to 2021 due to the Covid-19 pandemic and many were
sceptical whether to hold it or not was the right choice. Sadly,
Shuan Hern Lee of Perth could not attend due to the
Australian borders being shut. Stanislaw Leszczynski said it
best that “music will restore us to normality” (Leszczynski,
Kurier Chopinowski 1) which is exactly what the world
needed this year.
The 19th Chopin Competition may be held in 2027 on the
100th anniversary of the Competition – the longest piano
competition in the world. ◼
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POLSKO-AUSTRALIJSKIE RELACJE
GOSPODARCZE I ICH PERSPEKTYWY NA
PRZYSZŁOŚĆ
Opracowanie KP
Polsko-australijskie relacje gospodarcze stanowią od lat
jeden z głównych filarów naszej współpracy z Australią.
Chociaż obydwa kraje dzieli ogromny dystans geograficzny, a
co za tym idzie i różnice czasowe, polskie firmy coraz częściej
spoglądają na potencjał i chłonność australijskiego rynku.
Szczególnie w ostatnich kilku latach, można wyraźnie dostrzec
dynamiczny wzrost zarówno wielkości eksportu z Polski do
Australii, jak również pierwszych, udanych inwestycji polskich
firm wzmacniających swoją obecność na kontynencie
australijskim.
Odniesiony bez wątpienia sukces polskich firm na arenie
europejskiej w ostatnich 30 latach pozwolił, a zarazem niejako
wymusił na polskich firmach, na poszukiwanie nowych,
bardziej
odległych
geograficznie
partnerów
handlowych i rynków zbytu. To
właśnie Azja i Pacyfik stały się
nowym i bardzo obiecującym
kierunkiem eksportowym dla
polskich przedsiębiorstw.
Australia, z perspektywy
polskich firm, postrzegana jest
jako rynek nie do końca
odkryty. Chociaż kraj ten
wyznaje podobne wartości
takie jak rządy prawa, wolny
handel czy liberalny system
międzynarodowy, Australia nie
była
dotąd
znaczącym
partnerem biznesowym dla
polskich firm. 24-milionowy kraj, gdzieś na końcu świata,
wzbudzał raczej pozytywne emocje wśród polskich obywateli
jako kierunek wakacyjnych wypraw dla spragnionych słońca i
egzotyki, aniżeli potencjalny partner biznesowy.
Wbrew pozorom, egzotyka i wysoki poziom życia,
stanowią dla wielu przedsiębiorstw z całego świata argument
za tym, by spróbować swych sił w biznesie z Australijczykami.
Jak podkreśla Michał Guzek, prezes polskiej firmy Hicron:
„Australia od zawsze wykorzystywała swoją ‘miękką siłę’ (ang. soft
power) w budowaniu strategii przyciągania zagranicznych
inwestorów do swojego kraju. Ma bowiem szereg swoich atutów
takich jak demokracja, wysoka jakość edukacji, wielokulturowość,
a także czyste środowisko, dobrą pogodę, czy odmienny styl życia.
To swoista marka kraju przyciągająca wielu zagranicznych
przedsiębiorców do Australii”.
Obecnie, aż trudno uwierzyć, że Australia i Polska to
odpowiednio 13 i 22 największe gospodarki na świecie z PKB
rzędu 1,4 bln USD i 600 mld USD (dane za 2020 r.). Warto
przy okazji przypomnieć, iż jeszcze w 2002 r., PKB Australii
wynosiło zaledwie 395 mld USD, a zatem w ostatnim 20-leciu
wzrósł niespełna czterokrotnie. Dla porównania, Polska
odniosła równie spektakularny sukces gospodarczy z poziomu
199 mld USD w 2002 r. do obecnych niespełna 600 mld USD
(a zatem trzykrotny wzrost wielkości polskiego PKB).
Obydwa kraje zbudowały siłę i globalną pozycję swoich
gospodarek głównie na handlu i inwestycjach zagranicznych.
Wiele nas zatem łączy, a perspektywy na najbliższe lata nigdy
nie były aż tak optymistyczne. Polska wstępując do Unii
Europejskiej jeszcze bardziej zbliżyła się w swych relacjach

gospodarczych i politycznych do Australii. Australię i Europę
łączą silne związki historyczne, kulturowe, gospodarcze,
polityczne i międzyludzkie. Dziś Unia to drugi po Chinach
największy partner handlowy Australii i drugi po USA
inwestor. Dla UE Australia jest 19. największym partnerem
handlowym (1,5% udziału w unijnej wymianie) i 9. źródłem
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Handel towarami i usługami między UE a Australią wyniósł
w 2020 r. niespełna 90 mld USD (w 2016 r. – 51 mld USD, co
oznacza wzrost o 76%). Unia odnotowuje przy tym dużą
nadwyżkę zarówno w handlu towarami (40 mld USD), jak i
usługami (6,7 mld USD). Wymiana handlowa jest w dużej
mierze komplementarna. Unia eksportuje głównie maszyny i
urządzenia, a importuje surowce naturalne i minerały
(głównie złoto i węgiel) oraz produkty rolne. Polska, z
wymianą towarową w wysokości 1,3 mld USD, zajmuje 12.
miejsce w UE i 31. w świecie. W 2020 r., eksport Polski do
Australii wyniósł 978 mln USD, a import z Australii był na
poziomie 320 mln USD. W polskim bilansie handlowym z
Australią nadal dominującą rolę
w imporcie z Australii stanowił
węgiel (250 mln USD), podczas
gdy
Polska
eksportowała
srebro i platynę (128 mln USD),
samochody (55 mln USD) oraz
wyposażenie i części do sprzętu
telekomunikacyjnego (46 mln
USD).
Szansą
na
wzmocnienie
współpracy
ma
być
negocjowana obecnie umowa o
wolnym handlu (FTA). Jej
negocjacje rozpoczęły się w
2018 r. i pomimo jasnych
deklaracji po obu stronach o
gotowości do jak najszybszego
sfinalizowania umowy, nie udało się dotąd podpisać
porozumienia. Z pewnością okres pandemii nie sprzyjał
prowadzeniu negocjacji, a do tego w ostatnich miesiącach
doszło do zerwania przez rząd australijski kontraktu na
dostawy francuskich okrętów, co ostatecznie spowodowało
po raz drugi przesunięcie kolejnej rundy negocjacyjnej na luty
2022 r. Sektory, które mogą najbardziej zyskać w Polsce to:
przemysł motoryzacyjny i części samochodowych oraz
chemiczny. Z drugiej strony Australijczycy liczą na szersze
otwarcie rynku europejskiego dla mięsa (głównie wołowiny i
jagnięciny) oraz warzyw i owoców. Producenci rolni
spodziewają się stopniowego wzajemnego znoszenia ceł i
podwyższenia kwot bezcłowych.
Reasumując, Polska dzięki sile i rosnącej pozycji polskich
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, zacieśnia relacje
gospodarcze z Australią. Z informacji uzyskanych z Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu wynika, iż najbliższe lata powinny
przyczynić się do rozwoju nowych kanałów handlowych i
inwestycyjnych wychodzących poza tradycyjne obszary
wymiany handlowej. Mowa tu o usługach z branży IT/ICT,
urządzeń medycznych czy polskich jachtów. Polska interesuje
się także możliwościami związanymi z rozwojem globalnej
gospodarki wodorowej, rozwiązaniami z zakresu „smart cities”,
czy szerszą promocją polskich technologii niskoemisyjnych, co
leży również w kręgu zainteresowań strony australijskiej.
Od Redakcji: Dane statystyczne cytowane w artykule
pochodzą z: Australian Department of Foreign Affairs and
Trade (https://www.dfat.gov.au/geo/poland) oraz Banku
Światowego (https://data.worldbank.org/) ◼
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CANBERRA – NAJBARDZIEJ
„ZRÓWNOWAŻONE” MIASTO NA ŚWIECIE
Opracowanie KP
Mianem „zrównoważonego” miasta (ang. sustainable city)
określa się miejscowości ekorozwojowe, czyli takie, które w
jak najmniejszym stopniu naruszają równowagę ekologiczną.
Od terenów zielonych po transport publiczny, jakość
powietrza i źródła energii, świat przygląda się najbardziej
zrównoważonym miastom i temu, co czyni je tak
wyjątkowymi. Jeszcze nie tak dawno, zrównoważony rozwój
(ang. sustainability) był wyłącznie tematem hobby dla
niewielkiej grupy ludzi. Nie wszyscy mieli kosze na surowce
wtórne, większość ludzi nie kompostowała odpadów i nikomu
nie przeszkadzały plastikowe opakowania w supermarketach.
Na szczęście czasy się zmieniły.
Zrównoważony rozwój jest dzisiaj czymś, o czym wszyscy
nie tylko mówią, ale zaczynają działać. Miasta, które
skutecznie rozwiązują problemy walki z zanieczyszczeniem
środowiska,
bezpieczeństwem,
hałasem,
rosnącym
natężeniem ruchu ulicznego, efektywnością energetyczną,
stają się dzisiaj najbardziej atrakcyjnymi miejscami do życia.
Nie wielkość miasta czy jego lokalizacja są gwarantem
zadowolenia jego mieszkańców. Szczególnie młode pokolenia,
które cechuje zainteresowanie zdrowym stylem życia, mają
inne aspiracje czy oczekiwania. Przydatność przestrzeni
publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, matek z
wózkami dziecięcymi czy seniorów, jakość oferty kulturalnej,
poziom bezpieczeństwa publicznego, jakość powietrza i
czystość wód, dostęp do infrastruktury rowerowej, czy
ostatnio do nowoczesnych technologii informatycznych
pozwalających np. monitorować poziom hałasu, czy
informować o usługach i wydarzeniach miejskich, stanowią o
sile i atrakcyjności danego miasta.
Canberra jest takim miejscem. W tegorocznym rankingu
opracowanym przez brytyjską firmę Uswitch dotyczącym
najbardziej zrównoważonych miast na świecie, Canberra po
raz pierwszy stanęła na najwyższym stopniu podium,
wyprzedzając kolejno Madryt, Brisbane, Dubaj, Kopenhagę,
Frankfurt, Hamburg, Pragę, Abu Dhabi i Zurich. Przy
opracowywaniu raportu uwzględniono różne czynniki, w tym
m.in: wskaźniki przestępczości, przystępność cenową
nieruchomości, infrastrukturę systemu transportu (w tym
poziom natężenia ruchu, czas dojazdów, efektywność systemu
ruchu), emisję CO2, jakość powietrza i wody, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, powierzchnie zielone w obrębie
miasta.
Niewiarygodne, iż 88,6% infrastruktury transportowej
Canberry jest ekologiczne, z rozległą siecią opcji transportu
publicznego. Nasze miasto prowadzi również usługi
wspólnego przejazdu, zachęcając do podróżowania w grupach
i ograniczania jazdy samochodem w pojedynkę. Już od ponad
roku Canberra jest zasilana przez energię elektryczną w 100%
pochodzącą z odnawialnych źródeł, co oznacza osiągnięcie
przez ACT 40% redukcji emisji gazów
cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r.
Udało się to poprzez inwestycje w odnawialne
źródła energii w całym kraju, a także wytwarzanie
energii przez kilka farm słonecznych i wiatrowych
znajdujących się na terenie ACT oraz panele
dachowe w domach prywatnych. Według Air
Quality Index (AQI) osiągamy jedne z najniższych
wskaźników – tylko 13.89 (gdy wartości AQI
przekraczają 100, jakość powietrza jest uważana

za niezdrową). Jednocześnie miasto zapewnia dostęp do
Internetu dla 94% swoich mieszkańców.
Canberra przechodzi obecnie ogromną transformację i jest
już dzisiaj realną konkurencją dla Sydney, Melbourne czy
innych miast Australii. Wielu Australijczyków coraz bardziej
docenia walory stolicy. Canberra zaskarbia sobie także coraz
większą przychylność i sympatię wśród swoich młodych
mieszkańców, którzy jeszcze do niedawna uważali to miasto
za nudne i nieciekawe.
W dobie globalizacji i zrównoważonego rozwoju
wiążących się z gwałtownym często rozwojem ośrodków
miejskich, Canberra nie jest odosobniona od stawiania czoła
wyzwaniom naszych czasów, jak również rosnących
oczekiwań jej mieszkańców. Wyzwanie, przed którym staje
dzisiaj stolica to z pewnością galopujące ceny mieszkań i
domów. Średnia roczna cena domów w większości dzielnic
Canberry wzrosła w latach 2019-21 o ponad 20%. Milion
dolarów nie gwarantuje już dzisiaj „one milion dollar view and
location”, a co najwyżej dobrej wielkości „szeregowiec” daleko
od centrum miasta.
Oczekuje się, że ACT przyjmie 170 tys. nowych
mieszkańców w ciągu najbliższych 20 lat. Przewiduje się, że do
2041 r. trzeba będzie zbudować 100 tys. nowych domów, tak
by pomieścić przewidywaną populację 589 tys. mieszkańców.
To, gdzie i jak ci ludzie będą mieszkać, ukształtuje wygląd i styl
„stolicy buszu” dla przyszłych pokoleń. To z pewnością
niezwykłe wyzwanie dla rządu ACT, starającego się
zrównoważyć potrzeby i oczekiwania coraz bardziej
zróżnicowanej populacji miasta. Dla starszego pokolenia
mieszkańców Canberry, które zakochało się w małym,
spokojnym i relatywnie niedrogim mieście, istnieje obawa, że
Canberra może stracić to, co sprawia, że jest tak przyjemna do
życia.
Innymi wyzwaniami, związanymi z rosnącą liczbą
mieszkańców Canberry jest utrzymanie wysokiego poziomu
edukacji, zapewnienie dostępu do usług służby zdrowia i
innych usług socjalnych, które jednocześnie powinny
uwzględniać różnorodność etniczną i kulturową miasta.
Wszystko wskazuje jednak na to, że nasze miasto „skazane
jest na sukces”, a lokalni włodarze robią wszystko, by nie
utracić najcenniejszych jego atutów. Na dzisiaj, Canberra
pozostaje wzorem dla innych, alternatywą dla wielu
zmęczonych mieszkańców innych miast borykających się z
niezliczoną ilością korków, godzinami spędzonymi na
dojazdach do pracy czy ciągłym „życiem w biegu”. A co
najważniejsze, jest miejscem zapewniającym możliwości
poznania wielu ciekawych ludzi, bogactwa wielu kultur,
niesamowitej historii, jak również, okazji bliskiego spotkania z
kangurem, wombatem czy misiem koala zamieszkujących
przecież okoliczne lasy, parki czy pastwiska Canberry.
Napiszcie do nas o swoich opiniach o życiu w naszym
mieście. Podzielimy się nimi, oczywiście anonimowo, z
naszymi Czytelnikami. A teraz, czas na spacer czy wycieczkę
rowerową – szlak spacerowy czy ścieżkę rowerową możecie
przecież znaleźć w pobliżu każdego domu w Canberze!
Dobrego dnia! ◼

Tereny zielone to jeden z atutów Canberry. Widok z Dairy Farmers Hill, Arboretum. | zdj. KP
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SETNE URODZINY
PŁK. BERNARDA SKARBKA

W 1942 r. został on wraz z Armią ewakuowany do Iranu, a
później Palestyny. Służył początkowo w 10. Dywizji Piechoty,
po czym służył w 3. Karpackim Batalionie Łączności 3. Dywizji
Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskiego, gdzie uzyskał
Opracowanie KP
kwalifikacje technika łączności. Brał udział w kampanii
włoskiej. Był uczestnikiem między innymi bitew o Monte
Bernard Skarbek, wieloletni mieszkaniec Canberry
Cassino, Ankonę, Loreto i Bolonię. Został ranny podczas
i członek tutejszej polskiej społeczności, 1 lipca 2021 r.
bombardowania Loreto. Spędził kilka miesięcy w szpitalach
obchodził swoje 100 urodziny. Można śmiało powiedzieć, że
we Włoszech, aż w końcu w 1946 r.
pan Bernard jest najstarszym
został
przetransportowany
na
przedstawicielem Polonii Canberry i
rekonwalescencję do szpitala w
jednocześnie najstarszym żyjącym
Szkocji.
polskim
weteranem
II
wojny
Bernard
Skarbek
został
światowej.
zdemobilizowany w listopadzie 1948
Bernard Skarbek urodził się w
r. w stopniu kaprala podchorążego.
Zakroczymiu (woj. mazowieckie) w
Po wojnie uzyskał kolejne stopnie
1921 r. Od 1927 r. mieszkał wraz z
wojskowe – od podporucznika (1964)
rodziną w Brześciu na Bugiem. Tam
do podpułkownika (2014). Po wojnie
ukończył
szkołę
podstawową,
Bernard ożenił się i wraz z żoną
a
potem
czteroletnią
Szkołę
Marianną mieszkał i pracował kilka
Handlową. W chwili wybuchu wojny
lat w Londynie. W 1956 r. wraz z
miał 18 lat. Jego ojciec, Kazimierz
rodzina wyemigrował do Australii i
Skarbek, pracownik policji, w 1939 r.
osiedlił się w Canberze. Wówczas
dostał się do niewoli sowieckiej i był
zaczął też działać w Stowarzyszeniu
przetrzymywany
w
obozie
w
Odznaczenia B. Skarbka | zdj. z archiwum rodzinnego
Polskich
Kombatantów.
Został
Ostaszkowie. Został zamordowany w
członkiem zarządu SPK w Australii i przez wiele lat pełnił
Kalininie (obwód Twer w Rosji), pochowano go w zbiorowej
funkcję prezesa Koła nr 5 w Canberze.
mogile w Miednoje.
Za udział w czynie zbrojnym podczas II wojny św. oraz za
Pod koniec 1939 r. Bernard także został aresztowany
zasługi w pracy społecznej otrzymał 23 medale i odznaki, w
i skazany na 10 lat łagru. W lutym 1940 r. wraz z matką
tym został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
Bronisławą i dwojgiem młodszego rodzeństwa, Jerzym i
Rzeczypospolitej Polskiej (2016) i Krzyżem Kawalerskim
Marią, został deportowany do Kazachstanu. Rodzina przeżyła
Orderu Odrodzenia Polski (2002). Otrzymał także: Krzyż
makabryczną podróż na Syberię w bydlęcych wagonach
Walecznych, Krzyż Monte Cassino, Brązowy Krzyż Zasługi z
wypełnionych skazańcami, prawie bez żywności i wody, i w
Mieczami, Medale „Pro Memoria” i „Pro Patria” oraz Order of
potwornym zimnie. Następne 2 lata spędził w obozie pracując
Australia (Medal of the Order, 1990).
przy ścinaniu drzew, na budowach, a także nierzadko grzebiąc
Uroczyste obchody 100 urodzin Bernarda Skarbka miały
współtowarzyszy, którzy nie wytrzymali okropnych
miejsce 3 lipca br. w Ambasadzie RP w Canberze. W obecności
warunków niewoli.
Jubilata, jego rodziny oraz przedstawicieli Rady Organizacji
W 1941 r. po wybuchu wojny między III Rzeszą a ZSRR
Polskich w ACT, Ambasador
zawarty został układ Sikorski-Majski, na mocy którego rząd
M. Kołodziejski odczytał
ZSRR ogłosił amnestię dla obywateli polskich deportowanych
okolicznościowy
list
w głąb Rosji, zesłanych do sowieckich obozów czy
Prezydenta RP Andrzeja
uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD. Na podstawie
Dudy. Przekazane zostały
umowy wojskowej podpisanej w sierpniu 1941 r. zaczęto
także życzenia dyrektora
formować Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, potocznie zwane
Muzeum
II
Wojny
Armią Andersa (od nazwiska dowódcy, generała dywizji
Światowej w Gdańsku dr.
Władysława Andersa), podporządkowane legalnemu rządowi
Karola Nawrockiego oraz
Rzeczypospolitej na emigracji. Tysiące polskich więźniów
liczne gratulacje od naszych
uwolnionych z sowieckich obozów zasiliły szeregi Armii.
Rodaków z Polski i całego
Wstąpił do niej również Bernard Skarbek.
świata. Głos zabrały córki
Susan Longbottom i Anna
Skurowski, które wręczyły
Ambasadorowi
wydaną
niedawno autobiografię ojca
B. Skarbek z amb. M. Kołodziejskim
w języku angielskim pt.
zdj. amb. RP
„Bernard Zdzisław Skarbek
A Polish Patriot for Life”. Natomiast 10 lipca w Klubie Orzeł
Biały odbyła się jeszcze jedna uroczystość urodzinowa, tym
razem z udziałem rodziny i przyjaciół Jubilata, uświetniona
występem tanecznym grupy Wielkopolska.
Na stronie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
dostępny jest wywiad z Bernardem Skarbkiem, w którym
opowiada on o swoich przeżyciach:
https://historiamowiona.muzeum1939.pl/swiadkowiehistorii/swiadek/bernard-skarbek
◼
B. Skarbek z członkami grupy tanecznej Wielkopolska | zdj. KOB
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AUSTRALIJSKI ZNACZEK Z PODOBIZNĄ
P. E. STRZELECKIEGO
Opracowała A. Płazińska
Poczta Australijska (Australian Post, AP) wydała szereg
znaczków pocztowych, upamiętniających zasługi wielu
badaczy Australii. Niestety przez dłuższy czas nie było wśród
nich znaczka poświęconego P. Strzeleckiemu. Po raz pierwszy
starania o wydanie takiego znaczka podjął w 1972 r. Marian
Szczepanowski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Adelajdzie (PTH). Kilkakrotnie podjęte próby nie przyniosły
sukcesu. Ostatecznie ówczesny dyrektor AP, A.F. Spratt,
poinformował M. Szczepanowskiego w styczniu 1979 r., że nie
ma mowy o tym, aby w najbliższych latach
miał ukazać się znaczek ze Strzeleckim.
W takim podejściu ważną rolę odegrała
polityka asymilacyjna ówczesnego rządu
australijskiego,
podszyta
dużą
dozą
anglosaskiego poczucia wyższości jego
urzędników. Dla wielu Australijczyków
Strzelecki był szarlatanem i intruzem. Taka
opinia
została
ukształtowana
przez
popularną w tym czasie, bardzo negatywną i
tendencyjną biografię Strzeleckiego pióra
Helen Heney („In a Dark Glass”, Sydney
1961). Wystarczy wspomnieć, że w
wydanym w 1979 r. w stanie Wiktoria
folderze turystycznym, Strzelecki został tak
właśnie przedstawiony, a wzmianki o nim
zostały
usunięte
z
australijskich
podręczników szkolnych. Oficjalna polityka
wielokulturowości została wprowadzona w
1975 r., ale minęło wiele lat nim stała się rzeczywistością.
Jednocześnie starania M. Szczepanowskiego ograniczyły się
tylko do kontaktów z dyrektorem AP, wyraźnie negatywnie
nastawionego do tego projektu. Zabrakło także szerokiego
poparcia organizacji polonijnych.
Pod koniec 1978 r. sprawą wydania znaczka
zainteresowało się Studium Historii Polonii Australijskiej w
Melbourne (SHPA). Zarząd Studium opracował plan akcji, a
motorem wszelkich działań został jego kierownik Marian
Kałuski. Z jego inicjatywy przyjęto strategię opartą na idei
właśnie wprowadzanej w życie polityki wielokulturowości.
Pierwszym krokiem było wysłanie jeszcze jednego listu do
dyrektora AP, A. Spratt’a z sugestią wydania znaczka z okazji
140. rocznicy (1980) zdobycia i nazwania Góry Kościuszki
przez P. Strzeleckiego.
Po kolejnej odmowie, M. Kałuski od marca 1979 r.
rozpoczął w imieniu SHPA intensywną akcję mającą na celu
uzyskanie poparcia dla idei wydania znaczka. Kopie listu do A.
Spratt’a, wraz z prośbą o poparcie, zostały wysłane do wielu
prominentnych osobistości – polityków, ministrów,
dyrektorów towarzystw historycznych, parków narodowych,
różnych organizacji i instytucji, w tym m.in. do: premiera
Australii M. Fraser’a oraz premierów stanowych Wiktorii,
Nowej Pd. Walii i Tasmanii czy do federalnych i stanowych
ministrów imigracji i spraw etnicznych. Prawie wszyscy
adresaci pozytywnie odnieśli się do apelu SHPA, a idea
wydania znaczka zyskała szerokie poparcie. Premier Wiktorii
w liście do premiera Australii, M. Frasera napisał: “Pragnę
udzielić poparcia rządu Wiktorii dla tej prośby dlatego, że
Strzelecki z pewnością przysłużył się Australii w pionierskich
latach europejskiego osadnictwa”. Dyrektor Towarzystwa
Historycznego Wiktorii pisał w liście do ministra poczt i

telekomunikacji A.A. Staley’a: „Wierzymy, że jest pożądanym
wydanie znaczka, co będzie z radością przyjęte przez naszą
wieloetniczną społeczność...”. Towarzystwo Historyczne z
Sydney specjalnie opracowało dla AP tekst mówiący o
wielkich zasługach Strzeleckiego dla Australii.
Bombardowany listami z wyrazami poparcia, dyr. Spratt
wysłał list do M. Kałuskiego z informacją, że wydanie znaczka
ze Strzeleckim w 1980 r. jest niemożliwe, uznając niechybnie
sprawę za rozwiązaną. SPHA jednak nie skapitulowało. W
dużych dziennikach (The Age, The Australian) i lokalnej prasie
ukazał się komunikat zatytułowany „A stamp to honour
migrants”. Starano się zainteresować akcją polskie organizacje,
w tym RNPA, niestety z niewielkim skutkiem. Złożono
oficjalne zażalenie na A. Pratt’a i A.A. Stanley’a do premiera M.
Fraser’a i federalnego ministra imigracji i
spraw etnicznych za ich postawę sprzeczną z
polityką wielokulturowości. M. Kałuski
wysyłał kolejne listy z prośbą o poparcie
akcji. W sumie wysłanych zostało ponad 70
listów.
W lipcu 1979 r. minister Stanley
poinformował SHPA, że zaproponował AP
uwzględnienie osoby Strzeleckiego przy
wydawaniu nowej serii znaczków badaczy
Australii (w pierwszej serii Strzeleckiego
pominięto) ewentualnie na 150 rocznicę
zdobycia i nazwania G. Kościuszki, czyli
dopiero w 1990 r. Jednocześnie w rozmowie
z
M.
Kałuskim
stwierdził,
że
najwcześniejszym
terminem
wydania
znaczka mógłby być rok 1982. Przyjmując tę
informację za wiążącą obietnicę, M. Kałuski
skoncentrował swoje starania na tej dacie
proponując wydanie znaczka z okazji Dnia Australii w 1982
lub 1983 r. Na przełomie lat 1980-81 nowym ministrem
łączności został Ian Sinclair. SHPA wysłało mu gratulacje i
wyraziło nadzieję, że pod jego kierownictwem ministerstwo i
AP będą życzliwsze wobec budowania bardziej harmonijnego
współżycia mieszkańców wieloetnicznej Australii i docenią
wkład poszczególnych grup etnicznych w rozwój Australii.
Minister Sinclair w liście z 25 lutego 1981 r. poinformował M.
Kałuskiego, że AP w 1983 r. wyda serię złożoną z czterech
znaczków „Badacze Australii”, z których jeden będzie
przedstawiał P. E. Strzeleckiego. Długa batalia zakończyła się
zwycięstwem. Znaczek o wartości 30 centów przedstawiający
zdjęcie rzeźby głowy Pawła Edmunda Strzeleckiego został
wydany 26 września 1983 r. jako jeden z czterech znaczków
serii poświęconej badaczom Australii.
Starania o wydanie znaczka z podobizną Strzeleckiego
SHPA i jego kierownik M. Kałuski traktowali jako walkę o
wprowadzenie w życie idei wielokulturowości. Tak odebrało
ją wielu innych wysoko postawionych Australijczyków. A.J.
Grassby, pierwszy federalny komisarz do spr. relacji
społecznych i wielki orędownik wielokulturowości, uznał M.
Kałuskiego za jednego z pionierów realizowania tej nowej
polityki wobec nieanglosaskich imigrantów.
Od Redakcji:
Artykuł został opracowany w oparciu o obszerny i bardzo
szczegółowy tekst Mariana Kałuskiego zamieszczony w jego
książce „Terra Australis. Przyczynki do historii Polaków w
Australii (Melbourne 2019)”. M. Kałuski, niestrudzony
orędownik sprawy popularyzacji postaci P.E. Strzeleckiego w
Australii jest również autorem pracy „Sir Paul E. Strzelecki. The
man who climbed and named Mt. Kosciusko” (PAHS Melbourne
1981). ◼
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„PORANEK FAMILIJNY Z CANBERRĄ”:
CO SĄDZĄ O NIEJ NOWI MIESZKAŃCY?
Opracowanie KP
Na pytania KP odpowiada Ania Jarosz, mieszkanka
Canberry od 2018 r., corporate accountant w jeden z lokalnych
firm, mama Gabrysi i Zuzanki.
Dziękujemy Aniu za zgodę na krótki wywiad. Naszym celem
rozmów z osobami takimi jak Ty, które mieszkają w Canberrze
relatywnie krótko, jest próba przyjrzenia się miastu „oczami jej
nowych mieszkańców” przybyłych z Polski. Staramy się dowiedzieć
jakim miejscem do życia jest obecnie Canberra, szczególnie w
odniesieniu do doświadczeń z życia w Polsce.

Czego najbardziej Ci brakowało? Coś czego miasto nie było
wstanie Ci dać?
Początkowo niewiele brakuje, gdyż życie tuż po
przyjeździe ma swoje własne tempo, które nie pozwala na
dłuższe rozmyślanie. Oczywiście, różnica czasowa, która
dotąd z Waszyngtonu pozwała mi na poranne rozmowy z
wieczorną Warszawą, okazały się raczej niemożliwe. Jeżeli
miałabym wskazać jedno konkretne spostrzeżenie, to
zamknięte centra handlowe i sklepy po godzinie 17-tej, a więc
w momencie, kiedy kończy się pracę. Większość znanego mi
świata właśnie po pracy kieruje się na zakupy. Tutaj czekamy
na weekend by kupić nowe buty czy kurtkę.
Tempo życia jest tu też stanowczo wolniejsze w
porównaniu do zawsze tętniącej życiem Warszawy czy
Waszyngtonu. Nie oznacza to wcale, że Canberra jest miastem
nudnym i mniej atrakcyjnym do życia w porównaniu do swoich
australijskich konkurentów (mam tu na myśli Sydney i
Melbourne). Dosyć szybko można docenić bogactwo parków,
ścieżek
rowerowych
i
otaczających
nas
gór.
Uwielbiam rodzinny klimat
tego miasta. Jak widzisz,
jestem więc chyba tą osobą,
która
zakochała
się
w
Canberrze „od pierwszego
wejrzenia”.

Opowiedz nam zatem krótko, jaka była Twoja osobista droga do
Canberry?
Zawsze marzyłam o zobaczeniu Australii. Pewnie jak każdy
młody Polak, a przynajmniej
duża część moich znajomych,
gdy prowadziliśmy wspólne
rozmowy o wymarzonych
destynacjach, Australia była
jedną z nich. Pewnie dlatego,
że kojarzyła się nam z
egzotyką, piękną pogodą i rafą
koralową. Poza tym, kto nie
Z perspektywy kilku lat pobytu,
chciał przynajmniej raz w życiu
czy zmieniłaś zdanie na temat
zobaczyć
kangura,
czy
Canberry? Jak ją obecnie
przytulić się do misia koali.
oceniasz?
Tyle, że życie podarowało mi
Czym dłużej tu mieszkam, tym
znacznie
więcej.
Dość
bardziej doceniam atuty tego
nieoczekiwanie, otrzymaliśmy,
miasta. Przyjeżdżaliśmy tu z
mieszkając
jeszcze
w
rodziną na 4-letni kontrakt z
Waszyngtonie, ofertę pracy w
brakiem możliwości zostania
Australii.
Chociaż
na stałe. Dlatego od początku,
przeprowadzka z USA, gdzie
Ania, Zuzia, Gabrysia i Rafał Jaroszowie | zdj. R. Jarosz staraliśmy
się
cieszyć
spędziliśmy łącznie ponad 5
Australią, traktując pobyt tutaj
lat, do nieznanej Canberry nie była łatwą decyzją, wspólnie
jako życiową przygodę. Tym niemniej, okazało się, że w
uznaliśmy, że spełniamy jedno z moich największych marzeń.
momencie, gdy ja znalazłam pracę w lokalnej firmie, Canberra
Na dodatek nasze dzieci bardzo entuzjastycznie zareagowały
dała się mi poznać jako miejsce nieograniczonych możliwości
na wiadomość o planach wyjazdu do Australii. Tak więc, w
dla rozwoju zawodowego. To zmieniło w nas postrzeganie
nieco nieoczekiwanych okolicznościach, w 2018 roku
Canberry wyłącznie jako miasta „na kilka lat”, na miejsce,
trafiliśmy z ośmioma walizkami do Canberry.
gdzie można mieć własny dom, super pracę, dobre szkoły dla
dzieci i grupę fajnych przyjaciół. Przyznam szczerze, że
Jakie były Twoje wrażenia w pierwszych miesiącach pobytu w
Canberra staje się powoli miejscem, gdzie czuję się jak u siebie
Canberze – pozytywne, negatywne?
w domu i cieszę się, że mogę obecnie wiązać swoją przyszłość
Pierwsze miesiące wspominam bardzo pozytywnie.
właśnie z tym miastem.
Chociaż życie przewróciło się nam do góry nogami, pierwsze
kontakty z Australijczykami dały nam dużo pozytywnej
energii. Okazali się być bardzo pomocni, otwarci a co
najważniejsze zawsze pozytywnie odpowiadający „no worries”
na każde nasze zapytanie czy prośbę. Co ciekawe, z uwagi na
moje dwie córki, dość szybko udało się nam również
zbudować kontakty z lokalną Polonią. Już w pierwszych
tygodniach naszego pobytu w Canberze trafiliśmy do Polskiej
Szkoły, kościoła, a córki poznały nowych przyjaciół wśród
członków polskiej grupy tanecznej Wielkopolska.
Canberra jako miasto od pierwszych chwil potrafi
zauroczyć. Do dziś pamiętam zapach kwiatów tuż po
wylądowaniu na lotnisku. Do tego, góry otaczające miasto są
dla mnie osobiście ogromnym atutem tego miejsca. No i
wreszcie, chyba pierwszy raz w moim życiu, mieszkam w
miejscu bez ulicznych korków. Warszawa czy Waszyngton to
ciągłe zmaganie się z przemieszczeniem po mieście.

Czy są miasta lub miejsca w Polsce, za którymi tęsknisz? Za czym
najczęściej wracasz myślami do naszej ojczyzny?
Jasne, że tak. W Polsce spędziłam całe swoje dzieciństwo i
młodość. Mieszkałam w Otwocku nieopodal Warszawy, stąd
największy sentyment mam do obu tych miast. W Warszawie
skończyłam studia, znalazłam pierwszą pracę, poznałam
moich najbliższych przyjaciół. Jak już wspomniałam wcześniej,
jestem fanką gór, więc jak pewnie się domyślasz, Zakopane
czy Białka zawsze są na liście moich wakacyjnych miast w
Polsce. Uwielbiam też Toruń i Trójmiasto. Myślami jestem z
Polską na co dzień. Mam tam brata i mamę, z którymi
praktycznie codziennie rozmawiam. Liczę też, że wreszcie
pokonamy pandemię i uda nam się odwiedzić Polskę w
przyszłym roku. ◼
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POLSKO-AUSTRALIJSKIE FORUM
BIZNESU (PABF) - NOWA POLONIJNA
ORGANIZACJA BIZNESOWA W AUSTRALII
Opracowanie KP
W
listopadowej
edycji
magazynu The Economist z 2011
r., na okładce pojawił się rysunek
przedstawiający
egzotyczną
wyspę z grupą pingwinów
prowadzących biznes. Motywem przewodnim był podtytuł
„Jak sieci kontaktów biznesowych tworzone przez emigrantów
zmieniają świat”. Autor artykułu przekonywał, jak coraz
istotniejszą rolę w zglobalizowanym świecie mogą ogrywać
diaspory w budowaniu pozycji krajów, z których pochodzą.
Odkąd podróżowanie po całym świecie stało się tanie, a
wiedza i doświadczenie ludzi relatywnie uniwersalne, diaspory
stały się znacznie liczniejsze.
Polonia i Polacy za granicą
plasują się na szóstym miejscu
w świecie pod względem
liczebności w stosunku do
ludności
kraju
ojczystego.
Według danych szacunkowych
Stowarzyszenia
Wspólnota
Polska poza terytorium Polski
mieszka do 21 milionów
Polaków i osób pochodzenia
polskiego. Jak wiemy, przyczyn
emigracji oraz osiedlania się na
stałe za granicą było i nadal jest
wiele. W XIX i XX w. Polacy
migrowali głównie z powodów
politycznych, a po roku 1989 w
poszukiwaniu pracy i lepszych
warunków życia.
Australia, jak większość z
nas doskonale wie, stała się
miejscem docelowym dla wielu
Polaków.
Znaczny
napływ
Polaków nastąpił tuż po II wojnie światowej – liczbę Polaków
wtedy przybyłych do Australii szacuje się na ponad 50 tys.
Druga znacząca fala imigracji miała miejsce w okresie stanu
wojennego, jej liczebność wyniosła ponad 25 tys. osób. Co
ważne, Polonia australijska dość szybko i skutecznie stworzyła
sieć organizacji, których większość jest dzisiaj zrzeszonych w
strukturach Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Dzisiaj,
Polska obecność w Australii obejmuje kluby polskie, szkoły
języka polskiego, zespoły folklorystyczne i teatry, kluby
sportowe, stowarzyszenia kombatantów czy ośrodki religijne.
Nadal wydawane są polskie czasopisma, funkcjonują z
sukcesami stacje radiowe i portale internetowe.
W ostatnich latach, do Australii przybywa grupa młodych
profesjonalistów z Polski, ludzi dobrze wykształconych,
zajmujących
wysokie
stanowiska
w
australijskich
organizacjach biznesowych. W 2015 roku, grupa młodych
Polaków wyszła z inicjatywą połączenia lokalnych kontaktów
biznesowych polskiego pochodzenia. Od 2016 r. organizacja
została zarejestrowana w NSW pod nazwą Polish Australian
Business Forum (PABF). Głównym założeniem organizacji
jest: „…łącznie i wzmacnianie organizacji w zrównoważonym
rozwoju biznesowym między Polską i Australią poprzez budowanie
wartościowych i silnych relacji kulturalnych i biznesowych”. Jak
podkreślają założyciele Forum, „PABF zbudowane jest na

wartościach przyjaźni i budowania wspólnoty. Wykorzystujemy
siłę partnerstwa i współpracy między Australią i Polską. Jesteśmy
grupą ludzi z pasją, którzy, w roli wolontariuszy, poświęcają swój
czas dla rozwijania Forum”.
Ze względu na to, iż polskie firmy nadal dysponują
mniejszym budżetami niż ich globalni rywale, muszą one
poszukiwać alternatywnych rozwiązań, działać sprytnie i
oszczędnie, również tu w Australii. Jedna z takich strategii
została już zbadana i opisana przez grupę naukowców
uniwersytetu Harvarda w artykule „Diaspora Marketing” z
2013 r. Okazało się, że grupa badanych firm w trakcie
ekspansji
międzynarodowej
wykorzystywała
właśnie
potencjał własnej diaspory krajów docelowych. Ostatecznie
pozwoliło to firmom na zdobycie pierwszych klientów,
zbudowanie sieci kontaktów, wreszcie wygenerowanie
dochodów. Niektóre polskie firmy zdają się już realizować ten
scenariusz.
Jak podkreślają liderzy PABF na stronie internetowej
organizacji (www.pabf.com.au), Forum pragnie zabiegać o
wzmacnianie
relacji
gospodarczych i biznesowych
pomiędzy Polską i Australią
poprzez wspieranie kontaktów,
organizację
wydarzeń
promocyjnych,
budowanie
pozytywnego wizerunku Polski i
Polaków w Australii. Ostatnie
lata to dynamiczny rozwój
organizacji – zrzeszanie firm i
organizacji
biznesowych,
budowanie relacji z rządem
federalnym i rządami stanowymi
Australii,
łączenie
młodych
profesjonalistów pochodzących
z Polski czy mających polskie
korzenie, a także zapraszanie do
współpracy Australijczyków i
australijskie
firmy
zainteresowane prowadzeniem
biznesu z Polską.
Dzisiaj wśród doradców PABF są
m.in. Jason Falinski, członek
australijskiego rządu federalnego, Jason Collins, prezes
Europejsko-Australijskiej Rady Biznesu czy Jenny Morawska,
prezeska wielu spółek, mentor i naukowiec. Prezeską PABF
jest dr Anna Wojt, dyrektor w biurze firmy konsultingowej
PricewaterhouseCoopers w Sydney, która koordynuje
działania i nadzoruje siecią stanowych biur PABF w Australii.
Działania statutowe PABF wspierają zarówno Ambasada RP
w Canberze, Konsulat RP w Sydney, a także, na mocy
porozumienia o współpracy strategicznej, Polska Agencja
Inwestycji i Handlu. Wspólnie, PABF realizuje dzisiaj ambitną
agendę związaną z promocją relacji polsko-australijskich.
Warto także dodać, iż w ramach obchodów 50. rocznicy
nawiązania stosunków dyplomatycznych, PABF realizuje
pionierski projekt o nazwie „Unity – Stories about Us”. Celem
tego projektu jest, poprzez prezentacje historii dziesięciu
wybranych Polaków mieszkających w Australii, budowanie
świadomości wśród Australijczyków o wkładzie i
zaangażowaniu polskiej diaspory w rozwój kultury, sztuki,
biznesu czy nauki Australii. Więcej o samym projekcie
dowiemy się już niebawem, tj. z początkiem 2022 roku.
W imieniu Prezeski PABF Anny Wójt zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do kontaktu przez stronę
internetową i włączenia się w działania i projekty realizowane
przez naszą, młodą polonijną organizację biznesową. ◼
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POLSKA POMOC DLA
PAPUI-NOWEJ GWINEI
Opracowanie Ambasada RP w Canberze
W Papui-Nowej Gwinei posługę pełni aktualnie 62
polskich misjonarzy: 11 księży diecezjalnych, 43 zakonników,
7 sióstr zakonnych oraz jedna osoba świecka. Na całym
świecie zaś, jak podaje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji,
posługuje 1800 polskich misjonarek i misjonarzy, którzy
przebywają w 99 krajach na 5 kontynentach. Polscy księża,
zakonnicy i siostry zakonne prowadzą w najodleglejszych
zakątkach świata nie tylko działalność misyjno-duszpasterską,
ale
także
wszechstronną
aktywność
edukacyjnowychowawczą.
Tak też jest w PNG, pięknym, ale i pełnym wyzwań kraju,
gdzie warunki posługi wymagają też wiedzy, umiejętności i
zaangażowania w takich dziedzinach jak budownictwo,
rolnictwo czy ochrona zdrowia. Misjonarki i misjonarze z
Polski są jednocześnie nauczycielami, pielęgniarkami i
lekarzami czy inżynierami, sprawując nie tylko opiekę
duchową, ale i ucząc tego, jak lepiej, bezpieczniej czy zdrowiej
żyć. Są w ten sposób znakomitymi ambasadorami naszego
kraju. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP i programu „Polska pomoc” mogą realizować projekty
rozwojowe służące poprawie warunków życia lokalnej
społeczności.
W 2021 r. Ambasada RP w Canberze miała przyjemność
po raz kolejny współpracować z polskimi misjonarzami
służącymi w Papui, którzy z naszą pomocą realizują trzy
projekty. Dwoma z nich zajmuje się znany nam w Canberze ks.
Damian Szumski, Misjonarz Świętej Rodziny, służący w PNG
od 2008 r. Ks. Damian jest proboszczem parafii Kewabi w
Muli, w górskiej prowincji Southern Highlands, położonej w
środkowej części wyspy. Na terenie parafii znajduje się m.in.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, przedszkole i szkoły
podstawowe. Parafia Kewabi, poza ośrodkiem w Muli,
obejmuje 13 dodatkowych punktów (tzw. stacji), w tym w
miejscowości Yate.
Pierwszy z projektów to instalacja sanitariatu w ośrodku
edukacyjnym parafii Kewabi w Muli. W poprzednich latach
Ambasada, we współpracy z ks. Damianem, wsparła budowę
sali lekcyjnej dla szkoły podstawowej w tym ośrodku oraz
instalację zbiorników wody deszczowej. W tym roku budowa
łazienek i toalet pozwoli na poprawę warunków sanitarnych
oraz zwiększenie wiedzy o zdrowiu i higienie wśród dzieci i
młodzieży oraz wszystkich mieszkańców korzystających z
ośrodka i parafii. Nauka zasad higieny ma szczególne

Ks. Marek Sobotta z parafianami

znaczenie w związku z pandemią COVID-19, która nadal
stanowi zagrożenie w PNG.
Drugi projekt to instalacja naziemnego systemu
zbiorników wody deszczowej dla katolickiej Wspólnoty
Świętej Trójcy w Yate, w której również posługuje ks. Damian.
Miejscowość Yate jest oddalona o około 3 godz. marszu od
Muli i położona na zboczach gór, co znacznie utrudnia dostęp
do wody. Większość mieszkańców tych terenów korzysta z
rzeki (płynącej w odległości kilku godzin drogi pieszo) jako
głównego źródła wody pitnej oraz takich niezbędnych
czynności jak toaleta czy pranie. W okresach suszy wiele osób
zmuszonych jest do korzystania z zanieczyszczonych źródeł
wody, co może prowadzić do poważnych chorób. Dzięki
instalacji zbiorników na wodę deszczową, mieszkańcy
uzyskają dostęp do bezpiecznej i czystej wody. Zbiorniki
służyć będą wspólnocie obejmującej kościół katolicki,
przedszkole i szkoły. Znajduje się ona w centrum
miejscowości, więc z wody korzystać będą mogli też okoliczni
mieszkańcy.
Trzeci projekt koordynuje ks. Marek Sobotta, misjonarz
'fidei donum' w PNG od 2019 r., który jest proboszczem w
parafiach Dagua i But w diecezji Wewak, w prowincji Sepik
Wschodni, na północnym wybrzeżu kraju. Ordynariuszem
diecezji Wewak jest również Polak, ks. biskup Józef Roszyński
SVD, który wspiera ks. Marka w realizacji projektu. Projekt
ten zapewni dostęp do elektryczności w parafii p.w. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w But, kierowanej przez ks.
Sobottę. Dzięki instalacji generatora i paneli solarnych
możliwa będzie produkcja energii elektrycznej. Na terenie
parafii mieszczą się dwie szkoły podstawowe, odbywają się
zajęcia wyrównawcze z pisania i czytania dla młodzieży i osób
dorosłych oraz kursy aktywizacji zawodowej, na przykład
uprawy kakao i wanilii czy kursy szycia. Do parafii należy 8
wiosek i wiele oddalonych od siebie przysiółków. Teren
poprzecinany jest 9 rzekami, dlatego komunikacja jest bardzo
trudna, szczególnie po obfitych i częstych deszczach
tropikalnych, ze względu na brak dróg asfaltowych i mostów.
Uczestnicy spotkań i zajęć organizowanych w parafii nie są w
stanie wrócić do swoich domów tego samego dnia, stąd często
pozostają na noc w domu katechetycznym. Brak prądu
utrudnia ich pobyt oraz ogranicza czas nauki i kształcenia,
które są możliwe tylko do zapadnięcia zmroku. Dlatego tak
ważna jest elektryfikacja parafii, która pozostawała bez
stałego źródła prądu po tym jak poprzedni, wyeksploatowany
generator spalinowy uległ awarii kilka lat temu.
Cieszymy się, że dzięki wieloletniej obecności, pracy i
oddanej posłudze polskich misjonarzy w PNG możemy przy
pomocy środków z programu „Polska pomoc”, przyczyniać się
do poprawy warunków życia mieszkańców tego kraju,
zwłaszcza tych najmłodszych. ◼

Ks. Damian Szumski z dziećmi i młodzieżą | zdj. Parafia Kewabi
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50. ROCZNICA STOSUNKÓW
DYPLOMATYCZNYCH
POLSKA-AUSTRALIA
Opracowanie Ambasada RP w Canberze
20 lutego 1972 r. Polska i Australia ogłosiły decyzję o
oficjalnym
nawiązaniu
stosunków
dyplomatycznych.
Bezpośrednim następstwem tej decyzji było otwarcie
ambasady Polski w Canberze i ambasady Australii w
Warszawie, a co za tym idzie rosnące wzajemne
zainteresowanie polityków i mediów wydarzeniami w obu
krajach.
Jest to o tyle istotne, że w pierwszych latach po nawiązaniu
stosunków, ze względu na ówczesny ustrój komunistyczny w
Polsce, oba kraje nie dążyły do zacieśniania współpracy
politycznej. Natomiast utworzenie australijskiej placówki
dyplomatycznej w Warszawie, zaledwie kilka lat przed
powstaniem NSZZ Solidarność, było istotnym elementem,
który umożliwił większe zaangażowanie władz australijskich
na rzecz pomocy polskiemu społeczeństwu w latach
osiemdziesiątych i wsparcie dla naszej walki o wolność i
demokrację. Kto wie, ilu z polskich migrantów nie znalazłoby
w Australii schronienia, gdyby władze Australii nie posiadały
informacji z pierwszej ręki od swoich dyplomatów służących
wówczas w Warszawie? Czasy te i działalność australijskiej
placówki świetnie opisał w swojej książce „The Solidarity
Challenge: Poland 1980-81, an Australian Diary” ówczesny
Ambasador Australii w Warszawie John Burgess.
50. rocznica stosunków dyplomatycznych między Polską a
Australią ma szczególny charakter również z innego powodu.
W przypadku krajów pozaeuropejskich, z którymi świętujemy
podobne rocznice, decyzja o nawiązaniu stosunków często
ułatwiała, lub wręcz stanowiła początek szerszej współpracy
dwustronnej. W przypadku Australii sytuacja miała się
oczywiście zgoła odmiennie. Polska i Australia mogą
poszczycić się znacznie dłuższą tradycją współpracy, która
sięga o wiele dalej niż ostatnie pięć dekad i ten aspekt
wspólnej polsko-australijskiej historii należy szczególnie
podkreślić. Pięćdziesiąt lat stosunków dyplomatycznych
blednie w porównaniu z długą historią polskiego osadnictwa
na antypodach oraz polsko-australijskimi więzami przyjaźni
wypracowanymi na przestrzeni wieków. Dlatego, mimo że
zbliżająca
się
rocznica
ma
głównie
oficjalny
i
międzypaństwowy charakter, powinna być dla obu krajów
okazją do podkreślenia i przypomnienia znacznie dłuższych i
silniejszych związków łączących nasze społeczeństwa,
związków które sięgają niemal samych początków
kształtowania się współczesnej Australii. Z tego powodu
długie
historyczne
kontakty
między
Polakami
i

Wizyta Prezydenta A. Dudy w War Memorial w Canberze.
zdjęcia J. Szymczuk/KPRP

Spotkanie Pary Prezydenckiej z polską młodzieżą.

Australijczykami, w tym obecność licznej Polonii w Australii i
jej wkład w rozwój tego kraju, będą dla Ambasady RP w
Canberze motywem przewodnim obchodów rocznicy
nawiązania stosunków dyplomatycznych na przestrzeni
całego 2022 roku.
Pragniemy wykorzystać tę rocznicę przede wszystkim do
tego, aby przypomnieć lub uświadomić Australijczykom, jak
wiele postaci i elementów w historii ich kraju ma związek z
Polską (nie tylko Tadeusz Kościuszko czy Paweł Edmund
Strzelecki), jak wielu Australijczyków ma polskie pochodzenie,
a także przypomnieć ważne momenty w historii oraz
dokonania Polonii australijskiej.
Szereg wydarzeń planowanych na 2022 r. przez polską i
australijską służbę dyplomatyczną odbędzie się pod szyldem
rocznicowych obchodów. Aby móc je lepiej promować,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze, we
współpracy z Ambasadą Australii w Warszawie, ogłosiła
konkurs na zaprojektowanie logo obchodów. Wraz z Radą
Naczelną Polonii Australijskiej, przygotowujemy specjalną
publikację w języku angielskim, która ma przybliżyć
Australijczykom wybrane, ciekawe, a często nieznane
powszechnie, polsko-australijskie historie oraz przykłady
współpracy i braterstwa w różnych obszarach. Planujemy
także, między innymi, wspólnie z dyrekcją australijskiego
Parku Narodowego Kościuszki, posadzenie tam pięćdziesięciu
drzew dla symbolicznego uczczenia naszej przyjaźni.
Więzi polsko-australijskie są wszechstronne i dotyczą
wielu dziedzin życia, a pięćdziesiąt lat oficjalnych relacji
stanowi dogodną okazję, z jednej strony, do cofnięcia się w
czasie i zaprezentowania, jak daleko sięgają nasze związki i
kontakty, a z drugiej strony, do pokazania, jak blisko Polska
współpracuje z Australią współcześnie.
Mamy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje naszych
planów i będziemy mogli wykorzystać w tym celu cykliczne
wydarzenia odbywające się w australijskiej stolicy, takie jak
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Canberze, na którym
promować będziemy polską muzykę klasyczną czy projekt
„Windows to the World”, podczas którego planujemy
zorganizować dzień otwarty w naszej placówce.
Liczymy także, że w te wspólne działania promocyjne
polskich i australijskich służb dyplomatycznych włączy się
Polonia w Canberze i całej Australii. Pięć dekad od
ustanowienia stosunków dyplomatycznych Polski z Australią
to część naszej wspólnej polsko-australijskiej historii. Jest to
również doskonały pretekst, aby, przypominając o trudnych
początkach naszych oficjalnych relacji, włączyć naszych
australijskich znajomych i przyjaciół we wspólną podróż po
szerszych wątkach tej i bardziej odległej historii oraz
opowieść o niezwykłych postaciach związanych z polskoaustralijską przyjaźnią.
Zachęcamy do wspólnego świętowania oraz śledzenia
informacji o obchodach na: www.gov.pl/australia ◼
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WYDARZENIA – KULTURA – LUDZIE
Opracowała A. Płazińska
Książka o P.E. Strzeleckim po polsku
Opublikowana w 1997 r. książka Lecha Paszkowskiego „Sir
Paul Edmund de Strzelecki. Reflections on His Life” jest nareszcie
dostępna w tłumaczeniu na język polski: „Paweł Edmund
Strzelecki – podróżnik – odkrywca – filantrop”. Przekład
angielskiego oryginału powstał z inicjatywy Kosciuszko
Heritage Inc. i wydany przez Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w lipcu 2021 r. w
wersji drukowanej oraz w postaci e-booka. Obie wersje są już
w Polsce w sprzedaży. Podajemy link do księgarni UAM, gdzie
można nabyć wersję drukowaną:
Paszkowski - Strzelecki po polsku - wersja drukowana tutaj oraz link do sklepu internetowego UAM, gdzie można
nabyć wersję elektroniczną, czyli e-book: Paszkowski Strzelecki po polsku - wersja elektroniczna
Książka Lecha Paszkowskiego
jest jedynym na świecie rzetelnym
i kompletnym kompendium życia i
działalności Strzeleckiego. Jej
autor, niesłychanie sumienny i
dokładny badacz, zbierał do niej
materiały przez niemal 40 lat. U
podstaw jej powstania leżała chęć
przedstawienia
prawdziwej
historii życia i działalności
polskiego badacza i naprawienia
krzywdy jaką jego pamięci
wyrządziła biografia napisana
przez australijską pisarkę Helen
Heney („In a Dark Glass. The Story of Paul Edmond Strzelecki”.
1961).
Promocja książki w Australii planowana jest na luty 2022 r.
z powodu opóźnień w transporcie spowodowanych pandemią.
W Australii dostępna będzie również wersja elektroniczna.
Tymczasem można się już zapoznać ze spisem treści książki, a
także przeczytać przedmowę do wydania polskiego pióra
Ernestyny
Skurjat-Kozek,
przedmowę
do
wydania
angielskiego Alana E.J. Andrewsa (1996), podziękowania i
wstęp
Lecha
Paszkowskiego
(1997)
oraz
mapy
przedstawiające trasę australijskich ekspedycji Strzeleckiego.
Książka składa się z 21 rozdziałów ułożonych
chronologicznie. Pierwsze opowiadają o dzieciństwie i
młodości oraz o podróżach Strzeleckiego po kraju (czyli Polsce
pod zaborami), a następnie o podróżach do obu Ameryk i
Wysp Oceanii. Rok 1839 to wyprawa do Australii, a rok 1843
znów Europa (Anglia, Irlandia). W Irlandii podróżnik
podejmuje się misji humanitarnej – brał udział w ratowaniu od
śmierci głodowej ponad dwustu tysięcy irlandzkich dzieci. W
ostatnich rozdziałach przedstawiony jest mało znany okres
życia Strzeleckiego w Londynie, gdzie zmarł w 1873 r.
Od Redakcji:
Obszerny wywiad z dr E. Skurjat-Kozek ukazał się we
wrześniu br. na stronie internetowej Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu; Dr Ernestyna Skurjat-Kozek. Polka
na antypodach (uniwersyteckie.pl)
(Informacje: E. Skurjat-Kozek)
Sukces polskiego szachisty
Jan-Krzysztof Duda, 23-letni student AWF w Krakowie,
jako pierwszy Polak w historii polskich szachów osiągnął
olbrzymi sukces – w sierpniu 2021 r. wygrał Puchar Świata
Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE – akronim

francuski). W finale pokonał ukraińskiego szachistę Siergieja
Karjakina, a wcześniej w półfinale mistrza świata Norwega
Magnusa Carlsena.
Janek zaczął grać w szachy w
wieku 5 lat. Szybko zaczął odnosić
sukcesy na arenie krajowej.
Łącznie
zdobył
kilkadziesiąt
medali w rozgrywkach z cyklu
mistrzostw Polski w różnych
kategoriach wiekowych, m.in.
tytuły mistrzostw Polski do lat 10,
a potem 12. W wieku 14 lat zdobył
mistrzostwo w kategorii do lat 18.
Może się też pochwalić wieloma
sukcesami
międzynarodowymi.
Mając 8 lat, w 2006 r., zadebiutował w rankingu
Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Rywalizując za
granicą wywalczył m.in. tytuł mistrza Niemiec do lat 8, a w
2008 r. został mistrzem świata do lat 10. Ma na swoim koncie
trzecie miejsce w mistrzostwach świata do lat 12 i drugie
miejsce w mistrzostwach Europy do lat 14. Do swojego
dorobku dołożył też srebrny medal mistrzostw Europy w
szachach błyskawicznych i złoty mistrzostw Europy w
szachach szybkich. W 2013 roku zdobył tytuł arcymistrza.
Janek jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w
światowym rankingu FIDE we wszystkich kategoriach
szachowych rozgrywek (classic, rapid, blitz). Głośno zrobiło
się o nim w ubiegłym roku, kiedy wygrał z Magnusem
Carlsenem, mistrzem świata, przerywając jego serię 125
pojedynków bez porażki. Wygrana w rozgrywkach Pucharu
FIDE stawia młodego polskiego arcymistrza w światowej
czołówce szachów. Pokonanie mistrza świata Magnusa
Carlsena zapewniło mu jednocześnie awans do tzw. turnieju
pretendentów, wyłaniającego przeciwnika dla mistrza świata
w szachach w 2022 r.

Szczepionki z Polski, Wielkiej Brytanii i Singapuru
Pod koniec czerwca 2021 r. Australia znowu stanęła w
obliczu powrotu pandemii wirusa COVID-19. Nowy, dużo
bardziej zakaźny szczep Delta pojawił się w kraju w
momencie, kiedy liczba zaszczepionych była ciągle bardzo
niska – tylko 24% populacji powyżej 16 roku życia. W sytuacji
niskiej dostępności szczepionek, każda dodatkowa ich
dostawa do Australii miała olbrzymie znaczenie,
przyspieszając proces masowych szczepień i osiągnięcie
wysokiego stopnia wyszczepienia populacji.
W połowie sierpnia br., po kilkutygodniowych
negocjacjach, rząd Polski podjął decyzję o przekazaniu
Australii 1 miliona dawek szczepionki firmy Pfizer, po cenie
ich pierwotnego zakupu. Nadwyżki szczepionek z Polski miały
oryginalnie trafić na Ukrainę, do Gruzji i krajów bałkańskich.
Dodatkowe szczepionki trafiły bardzo szybko do odbiorców, a
ponad połowa dawek została przeznaczona dla osób w wieku
od 20 do 39 lat w stanie Nowa Południowa Walia, gdzie
odnotowano największy wzrost zakażeń.
Jednocześnie rząd australijski doszedł do porozumienia z
rządami Singapuru i Wielkiej Brytanii w sprawie tzw.
„wymiany szczepionek”. Na mocy tego porozumienia,
Australia otrzymała we wrześniu transport 500 tysięcy
szczepionek Pfizer z Singapuru i 4 miliony z Wielkiej Brytanii.
Szczepionki mają zostać „zwrócone” w grudniu, kiedy
Australia będzie miała ich wystarczające zapasy. Dodatkowe
szczepionki, rozdzielone pomiędzy poszczególne stany
Australii proporcjonalnie do liczby ich ludności, w dużym
stopniu przyspieszyły realizację programu szczepień i
rozpoczęcie szczepień najmłodszych grup wiekowych.
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Profesor Lidia Morawska
Na tegorocznej liście 100 najbardziej wpływowych osób
roku magazynu „Time” w kategorii „Innowatorzy” znalazła się,
jako jedyna Polka, profesor Lidia Morawska za: „… rozpoznanie
znaczenia transmisji aerozoli i zebranie danych, które
przekonałyby Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz inne
decyzyjne organy do zrobienia tego samego”. Uznano, że jej
badania uczyniły zamknięte środowiska, takie jak szkoły i
miejsca pracy bezpieczniejszymi dla zdrowia ludzi na całym
świecie.
Lidia Morawska jest fizykiem, pracę doktorską (badania
nad radonem) obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie. W latach 1987-91
pracowała w Kanadzie na
uniwersytetach w Hamilton
i Toronto.
Od
1991
r.
jest
związana
zawodowo
z Qeensland University of
Technology
(QUT).
Jest
profesorem w Szkole Nauk o
Ziemi i Atmosferze QUT
(School
of
Earth
and
Atmospheric Sciences) oraz
dyrektorem
Międzynarodowego
Laboratorium
Jakości
Powietrza i Zdrowia QUT
(International Laboratory for Air Quality and Health).
Różnorodne badania prof. Morawskiej obejmują znaczące,
przełomowe badania fizyki stosowanej w dziedzinie fizyki
promieniowania, fizyki środowiska i fizyki atmosfery. Jest
uznawana za jeden z czołowych autorytetów w
interdyscyplinarnej dziedzinie jakości powietrza ze
szczególnym uwzględnieniem drobnych, ultradrobnych i
nanocząsteczek atmosferycznych oraz ich wpływu na zdrowie
ludzkie i środowisko. Jest wieloletnim współpracownikiem i
doradcą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w pracach
nad wytycznymi WHO dotyczącymi jakości powietrza.
Na początku 2020 r. prof. Morawska stanęła na czele
multidyscyplinarnej grupy 239 naukowców, badającej
znaczenie rozprzestrzeniania się w powietrzu cząstek
obciążonych wirusem SARS-CoV-2. Wyniki badań zostały
opublikowane w listopadzie ubiegłego roku. Kluczowe
zalecenia z nich wynikające, z którymi większość z nas jest już
teraz dobrze zaznajomiona, takie jak pozostawanie w
odległości od 1 do 2 metrów od siebie czy zapobieganie
przeludnieniu w zamkniętych pomieszczeniach, zostały
wdrożone przez WHO i instytucje takie jak Center for Disease
Control (CDC).
W maju 2021 r. zespół prof. Morawskiej opublikował w
czasopiśmie „Science” swoje wyniki badań na temat „Zmiany
paradygmatu w zwalczaniu infekcji dróg oddechowych w
pomieszczeniach”. Artykuł był apelem do rządów i organizacji
zdrowia na całym świecie, aby traktowały choroby
przenoszone drogą powietrzną równie poważnie jak
traktowane jest obecnie bezpieczeństwo żywności czy
warunki sanitarne. Zaproponowano zaostrzenie przepisów i
norm dotyczących "projektowania i eksploatacji budynków,
odnoszących się do jakości powietrza, którym oddychamy".
W wywiadzie dla „Brisbane Times” prof. Morawska
powiedziała: „W XIX wieku nastąpiła zmiana paradygmatu w
myśleniu o czystej wodzie. Zapewnienie czystej wody pitnej
spowodowało olbrzymi postęp w zakresie zdrowia publicznego.
Musimy zacząć myśleć o czystym powietrzu w ten sam sposób;

powinniśmy mieć wolne od wirusów powietrze w naszych
pomieszczeniach."

Błogosławieni Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża
Elżbieta Czacka
12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w
Warszawie, odbyła się beatyfikacja Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystej
mszy św. przewodniczył Kard. Marcello Semeraro, prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W uroczystości wzięli
udział m.in. członkowie Konferencji Episkopatu Polski,
hierarchowie z Francji, Ukrainy, Niemiec, Rosji, Węgier, Litwy,
Czech i Mołdawii oraz prezydent i premier RP. W całej Polsce
odbywały się uroczystości i wydarzenia kulturalne
poświęcone Prymasowi Tysiąclecia.
Postać Kardynała Wyszyńskiego przybliżyliśmy naszym
czytelnikom w poprzednim numerze KP z okazji 120. rocznicy
urodzin i 40. rocznicy Jego śmierci.
Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 r. w
rodzinie ziemiańskiej. W domu
otrzymała
bardzo
dobre
wykształcenie, znała biegle
kilka języków. Od wczesnego
dzieciństwa miała problemy ze
wzrokiem, a w wieku 18 lat
straciła wzrok zupełnie. W
ciągu kilku następnych lat
dostosowała się do życia w
nowych
warunkach
–
opanowała alfabet Braille’a,
zapoznała się z osiągnięciami
tyflologii, dziedziny zajmującej
się problemami związanymi z
utratą wzroku, odbyła kilka
podróży zagranicznych. Zebrane doświadczenia zaowocowały
utworzeniem w 1908 r. w Warszawie Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi. W latach 1909-14 powstało najpierw
schronisko dla niewidomych kobiet w Warszawie, później
ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka
brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta
dorosłych niewidomych i ich rodziny.
Po I wojnie światowej Róża postanowiła wstąpić do
zakonu i całkowicie poświęcić swoje życie pomocy osobom
niewidomym. W 1917 r. złożyła śluby w Zakonie św.
Franciszka i przyjęła imię Elżbieta od Ukrzyżowania Pana
Jezusa. Zamieszkała w zakładzie Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w W-wie, które wkrótce przyjęło nazwę
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a jego
celem stała się służba ludziom niewidomym.
W 1921 r. Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla
niewidomych w Laskach, gdzie stopniowo z W-wy zostały
przeniesione placówki dla niewidomych dzieci. W
dwudziestoleciu międzywojennym powstał tu zespół
placówek edukacyjnych i społecznych, jak również wiele
inicjatyw apostolskich – wydawnictwo „Verbum”, Biblioteka
Wiedzy Religijnej, dom rekolekcyjny. W pierwszych dniach
wojny Matka Elżbieta została ranna w głowę podczas
bombardowania Warszawy. Mimo tego nadal kierowała
zakładem, a po wojnie jego odbudową. W 1950 r.
zrezygnowała z funkcji przełożonej generalnej z powodu
złego stanu zdrowia, zmarła w 1960 r. w Laskach.
Stefan Wyszyński utrzymywał bliskie kontakty z Matką
Elżbietą od 1926 r. W latach 1942-45 był kapelanem zakładu
w Laskach i bliskim współpracownikiem Matki Elżbiety. W
czasie powstania warszawskiego razem organizowali pomoc
dla walczącej Warszawy, poprzez otwarcie składu bielizny i
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ubrań, a także szpital powstańczy w Laskach. Będąc już
prymasem Polski i kardynałem Wyszyński często przyjeżdżał
do Lasek.
Na pogrzebie Matki Elżbiety wygłosił okolicznościową
mowę, mówiąc m.in.:
„Testamentem Matki jest jej życie. Miała ona dwoje rąk, nie
miała oczu, miała serce jedno. Tym jednym sercem i dwojgiem rąk
wiązała Dzieło i Zgromadzenie.”

Kalendarium historyczne RNPA
Z okazji 70. rocznicy powstania Rady Naczelnej Polonii
Australijskiej na stronie internetowej RNPA została
opublikowana praca „Zarys kalendarium historycznego 19502020. Przyczynek do historii organizacji”. „Kalendarium”
powstało dzięki olbrzymiemu wysiłkowi grupy osób, które
poświęciły wiele czasu na poszukiwanie, porządkowanie i
opracowanie materiałów dotyczących działalności RNPA i
Polonii australijskiej na przestrzeni ostatnich 70 lat,
opracowanie koncepcji publikacji i szaty graficznej oraz samo
wykonanie tego projektu.
Prezentacja składa się z 20 plansz zawierających
najważniejsze informacje przedstwione w porządku
chronologicznym i ilustrowane zdjęciami archiwalnymi.
Kolejne plansze poświęcono tematom:
• Powstanie Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii
(RNPOwA)
• Organy Statutowe i Doradcze Rady Naczelnej (RN) –
struktura organizacyjna, organy statutowe i doradcze RN,
zmiany w nazwie organizacji, daty zjazdów oraz nazwiska
prezesów i wiceprezesów RN;
• Polonia Świata – wysiłki organizacji polonijnych z różnych
krajów, w tym RNPA, w sprawie zjednoczenia Polonii na
świecie, które zaowocowały w 1978 r. pierwszym Zjazdem
Polonii Wolnego Świata w Toronto i powołaniem Rady
Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata;
• Polska – działania RN wspierające walkę o wolność i
niepodległość Polski, a po roku 1989 stopniowe
nawiązywanie kontaktów i współpracy z kolejnymi rządami
wolnej Polski;
• Młodzież – polskie organizacje młodzieżowe w Australii i
wysiłki RN wspierające ich działalność;
• Edukacja – działania na rzecz utrzymania polskości wśród
kolejnych młodych pokoleń na emigracji – nauczanie języka
polskiego, historii, tradycji;
• Kultura – rozwój działalności na rzecz rozwoju szeroko
pojętej kultury – teatry, kabarety, zespoły folklorystyczne,
kluby sportowe, festiwale kultury polskiej (PolArt),
festiwale polskiej muzyki;
• Finanse – troska RN o finanse zorganizowanej Polonii;
fundusze pomocowe począwszy od Funduszu Pomocy
Politycznej Polsce po fundusze pomocy dla Polonii
australijskiej w zakresie szkolnictwa, zachowania tradycji i
kultury polskiej;
• Duszpasterstwo – współpraca RN z duszpasterstwem
polonijnym;
• Australia – akcje RN w celu uzyskania poparcia rządu
australijskiego dla działań RN w różnych sferach;
• Dziedzictwo – działania na rzecz zachowania pamięci o
historii, dziedzictwie i wkładzie polskiej emigracji w rozwój
Australii;
• Dobre Imię Polski, Polaków i Polonii – działania RN w
zakresie obrony dobrego imienia Polski, walka o
udostępnianie prawdziwych informacji i o sprawiedliwą
ocenę naszego kraju, narodu, polskiej historii i dokonań.
• Dwie ostatnie plansze poświęcone zostały na wyliczenie

osób
odznaczonych
Medalem
Rady
Naczelnej
przyznawanym od roku 2009 oraz wszystkich organizacji
członkowskich RN.
Zachęcamy do zapoznania się z „Kalendarium” RNPA, które
można znaleźć po adresem: https://www.polishcouncil.org.au/
images/PDF/Kalendarium_Historyczne_RNPA_20_plansz.pdf

Muzeum Pamięci Sybiru
17 września, w dzień 82. rocznicy sowieckiej agresji na
wschodnie ziemie Polski w 1939 r. i w dniu, w którym
obchodzony jest Dzień Sybiraka, odbyła się w Białymstoku
uroczystość otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru. Wzięło w niej
udział ponad 500 gości, w tym ok. 200 Sybiraków przybyłych
zarówno z Polski jak i innych krajów.
Muzeum Pamięci Sybiru jest jedynym muzeum w kraju
opowiadającym historię polskiej obecności na Sybirze – od
carskich zsyłek w głąb Rosji, po represje i zbrodnie sowieckie,
w tym deportacje na Syberię i do Kazachstanu. Przedstawione
tutaj dzieje Sybiru i Kresów są nierozerwalnie splecione z
losem milionów Polaków.
Na ponad 2 tys. m2 powierzchni wystawienniczej
zamontowano dziesiątki gablot, projektorów, urządzeń audio,
kiosków multimedialnych, symbolicznych steli (w tym 24
imienne), paneli tekstowy i tabliczek z opisami i podpisami.
Przygotowano też multimedia, w tym ponad 100 minut nagrań
dźwiękowych i blisko 20 minut filmów. Stworzenie wystawy
stałej uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Otwarciu Muzeum towarzyszył cały szereg imprez
upamiętniających Sybiraków i ich losy – koncert, wieczorna
iluminacja wyświetlana na ścianach budynku Muzeum pt.
„Światło Pamięci”, Śniadanie Kresowe, podczas którego lokalne
restauracje serwowały dania kresowe, rajd rowerowy,
wystawa „Niepodległa” w Parku Pamięci. 16 września odbyło
się seminarium poświęcone problematyce zbrodni sowieckich,
w którym wzięli udział historycy z kraju i ze świata. Powołany
został także Instytut Badawczy im. Prezydenta Seweryna
Nowakowskiego. Działający w strukturze Muzeum Pamięci
Sybiru instytut będzie prowadził badania naukowe nad
historią obecności Polaków na Sybirze.

Znani Lwowiacy
Pod koniec września 2021 r. ukazała się w Polsce praca
Mariana Kałuskiego, historyka, pisarza i dziennikarza
mieszkającego od wielu lat w Australii, pt. „Słownik
zasłużonych i znanych Polaków urodzonych we Lwowie" (Oficyna
Wydawnicza MJK-Toruń 2021).
Chociaż dzisiaj Lwów jest ukraiński, a Polacy są w nim
mniejszością, M. Kałuski przypomina, że przez 600 lat – od
1340 do 1945 r. – był polskim, acz wieloetnicznym miastem,
które „… odgrywało wielką rolę w historii Polski i narodu
polskiego, było wielkim centrum polskiej nauki i kultury. Lwów był
po Warszawie i Krakowie trzecim najważniejszym miastem w
dziejach Polski i narodu polskiego. Nie ma zapewne ani jednej
dziedziny życia polskiego, w której nie byłoby udziału Lwowa –
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niekiedy bardzo dużego, a nawet
pionierskiego”.
W słowniku znajdziemy
biogramy 2821 ludzi, którzy
wpisali się w dzieje Lwowa,
Polski, Europy a nawet świata.
W
tym
niezwykłym
kalejdoskopie
ukazującym
jednocześnie wielonarodowy
charakter Lwowa, są biografie
nie tylko Polaków, ale i Żydów,
Ormian,
Ukraińców,
Austriaków czy Rosjan, którzy
na
przestrzeni
wieków
zamieszkiwali Lwów. Znaleźli
tu miejsce artyści, pisarze, wybitni wychowawcy młodzieży,
bohaterowie – uczestnicy różnych wojen, ofiary represji, ale
też często zapomniani twórcy kultury materialnej Lwowa –
inżynierowie, architekci, przedsiębiorcy i wynalazcy.
W słowie wstępnym do książki prof. S.S. Nicieja z Katedry
Biografistyki Uniwersytetu Opolskiego napisał: „Lwowskim
słownikiem M. Kałuski kolejny raz daje dowód swej niezwykłej
pracowitości i gorącej pasji, która niesie go od kilkudziesięciu lat.
Bo tylko pasją i poświęceniem, i wręcz pracoholicznym podejściem
do wykonywanej pracy literackiej można tłumaczyć, że mieszkając
w dalekiej Australii, tysiące kilometrów oddalonej od głównych
polskich bibliotek i najlepszych krajowych uniwersytetów, tworzy
swoje książki o tematyce kresowej, których jest już kilkanaście.
Słownik „… jest pracą ważną, ukazującą w całej pełni oryginalność
i wielkość tego miasta w kulturze europejskiej. (…) Wszak historię
narodu tworzą przede wszystkim ludzie, a jej jakość zależy od
kalibru indywidualności i Marian Kałuski jako utalentowany
biografista znakomicie to rozumie i potrafi do swych ustaleń
przekonać czytelników.”

Dzień Niepodległości
W dniu 17 listopada 2021 r.
w Ambasadzie RP w Canberze,
odbyła
się
uroczystość
upamiętniająca 103. rocznicy
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości.
Tradycyjnie
święto to obchodzone jest w
Ambasadzie
w
gronie
polonijnym.
W
spotkaniu
wzięła
udział
grupa
zaproszonych
gości
–
przedstawiciele
Polonii
Canberry,
członkowie
organizacji polonijnych wraz z
prezesem Rady Organizacji Polskich w ACT Andrzejem
Alwastem oraz ksiądz Tadeusz Przybylak, prowincjał
Chrystusowców i koordynator Polskiej Misji Katolickiej w
Australii i Nowej Zelandii. Obecna była Margaret Adamson,
była ambasador Australii w Polsce.
Po wysłuchaniu hymnu narodowego Ambasador Michał
Kołodziejski wygłosił krótkie przemówienie. Głównym
punktem programu był koncert pianisty Aarona Chew, który
zaprezentował pięć utworów Fryderyka Chopina. Aaron
Chew jest doktorantem w Szkole Muzycznej ANU. Młody
pianista ma już na swoim koncie wiele sukcesów – m.in. jest
laureatem prestiżowej nagrody Fellowship in Music Australia,
otrzymał medal uniwersytecki za studia magisterskie, był
stypendystą programu dla wybitnych pianistów im. Dennisa
Griffina. Po koncercie zebrani mieli okazję porozmawiać przy
lampce wina i polskim poczęstunku. ■

2021 – ROK WAŻNYCH ROCZNIC
Dr Halina Zobel-Zubrzycka
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
40 lat temu, 13.12.1981 r. o godzinie 6 rano, Polskie Radio
i Telewizja nadały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
w którym informował Polaków o ukonstytuowaniu się
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) – nowego
organu władzy i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady
Państwa, stanu wojennego na terenie całego kraju. Celem
stanu wyjątkowego miało być przywrócenie ładu i dyscypliny.
Gen. Jaruzelski winą za paraliżowanie kraju strajkami, chaos i
szykowanie krwawej konfrontacji obarczył przywódców
„Solidarności”.
Mimo trwającego od miesięcy napięcia i konfrontacji
między Solidarnością a władzami komunistycznymi, stan
wojenny zaskoczył społeczeństwo. Jednoznacznym sygnałem
ostrzegawczym, była reakcja wadz na wystąpienia
przywódców „Solidarności” podczas I Krajowego Zjazdu
Związku – żądano rozpisania wolnych wyborów, usunięcia
PZPR
z
zakładów
pracy
i
likwidacji
systemu
nomenklaturowego. Biuro Polityczne PZPR, we wrześniu
1981 r. wydało oświadczenie: „Przebieg i uchwały pierwszej
części I Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego
Solidarność podniosły do rangi oficjalnego programu całej
organizacji awanturnicze tendencje i zjawiska, które występowały
w ‘Solidarności’ ... Tym samym jednostronnie złamane zostały
porozumienia zawarte w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu.
Zastąpiono je programem politycznej opozycji, która godzi w
żywotne interesy narodu i państwa polskiego”. Mimo ostrzeżenia,
Zjazd – w drugiej części – wypracował program budowy
samorządnej Rzeczypospolitej, który zakładał „… reformy,
które powinny doprowadzić do trwałego wprowadzenia
samorządności, demokracji i pluralizmu we wszystkich sferach
życia społecznego”. Był to de facto plan przekształcenia
komunizmu w demokrację parlamentarną. Złowieszczym
sygnałem dla kierownictwa „Solidarności” powinno być
również, rozpatrywanie na początku grudnia 1981 r. przez
Sejm rządowej ustawy „O nadzwyczajnych środkach działania w
interesie ochrony obywateli i państwa.”
Wprowadzenie stanu wojennego było poprzedzone
kilkunastomiesięcznymi przygotowaniami, prowadzonymi
przez MSW i MON. Na potrzeby stanu wojennego,
sporządzono projekty różnych aktów prawnych, ustalono listy
kilku tysięcy komisarzy wojskowych, mających przejąć
kontrolę nad administracją państwową i większymi zakładami
pracy, wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, które miały
zostać zmilitaryzowane. Decyzja o wprowadzeniu stanu
wojennego zaakceptowana została 5.12.1981 r. przez Biuro
Polityczne KC PZPR. Gen. Jaruzelski poinformował ZSRR o
planowanych działaniach i zażądał od ZSRR wsparcia
militarnego w tłumieniu protestów społecznych, w po
wprowadzeniu stanu wojennego.
Operacja wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęła się
12 grudnia przed północą, kiedy jednostki MSW, w tym
oddziały ZOMO, przy wsparciu wojska przejęły kontrolę nad
urządzeniami emisyjnymi Polskiego Radia i Telewizji, i
zablokowały połączenia krajowe i zagraniczne. W tym samym
czasie, rozpoczęto zatrzymywanie krajowych i regionalnych
przywódców „Solidarności”, członków komisji zakładowych
dużych fabryk i działaczy opozycji demokratycznej
związanych z „Solidarnością”. Kilka godzin wcześniej odbyło
się inauguracyjne posiedzenie WRON. O godzinie pierwszej w
nocy w Belwederze zebrali się członkowie Rady Państwa (RP),
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którzy przyjęli przedstawiony im dekret o wprowadzeniu
stanu wojennego.
Mimo pozorów legalności, był to zamach stanu dokonany
przeciwko społeczeństwu, któremu odebrano prawa
publiczne i wolności obywatelskie. Zostały zakazane
jakiekolwiek zgromadzenia i manifestacje, wprowadzono
godzinę milicyjną oraz zakaz przemieszczania się obywateli,
cenzurę przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych.
Wprowadzono sankcje karne za kontynuowanie działalności
związkowej i organizację strajków. Do miast skierowano
oddziały pancerne i zmechanizowane, które umieszczono przy
najważniejszych węzłach komunikacyjnych i obiektach
strategicznych. Internowano około 10 tys. osób. Szczególną
formą represji było internowanie 1711 opozycjonistów w 13
Wojskowych Ośrodkach Internowania, gdzie obowiązywała
dyscyplina wojskowa. Oddziały ZOMO zajęły lokale zarządów
regionalnych „Solidarności”, zabezpieczając urządzenia
łącznościowe i poligraficzne. Przewodniczący „Solidarności”
Lech Wałęsa, odrzucił przedstawiane mu przez władze
komunistyczne propozycje współpracy i został internowany w
ośrodku rządowym w Arłamowie. Mimo prób zastraszania i
zmuszania go do wydania oświadczenia legitymizującego stan
wojenny, oparł się naciskom i stał się symbolem oporu.
Wszystkie te działania uniemożliwiły koordynację
jakichkolwiek akcji w skali kraju czy regionu. Jednakże już 14
grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki
okupacyjne w 199 zakładach przemysłowych. W 40 zakładach
doszło do brutalnych akcji przy użyciu oddziałów ZOMO i
wojska. Szczególnie dramatyczny przebieg miały strajki w
kopalniach na Górnym Śląsku. 16.12.1981 r. w Kopalni Węgla
Kamiennego „Wujek” w trakcie kilkugodzinnych walk zginęło
9 górników. W grudniu 1981 r. doszło też do demonstracji
ulicznych m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Przywódcy
Kościoła, Jan Paweł II i Prymas Józef Glemp, apelowali o
spokój i zażegnanie bratobójczych walk, domagając się
jednocześnie uwolnienia internowanych i aresztowanych oraz
powrotu do dialogu z „Solidarnością”. Przeciwko
wprowadzeniu stanu wojennego zaprotestowały Stany
Zjednoczone i inne kraje zachodnie ogłaszając sankcje
ekonomiczne wobec PRL, a kilka dni później i wobec ZSRR,
który ich zdaniem ponosił „…poważną i bezpośrednią
odpowiedzialność za represje w Polsce”.
Demonstrowanie siły i sparaliżowanie życia w całym kraju
budziły powszechny strach. Wielu przywódców strajków
skazywano na wysokie kary. Większość najważniejszych
instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była
kierowana przez komisarzy wojskowych. W zakładach pracy
przeprowadzone zostały czystki, zmuszano do podpisywania
deklaracji lojalności wobec praw stanu wojennego. Stopniowo
jednak społeczeństwo zaczęło stawiać opor i podejmować
działania konspiracyjne. Nieliczni przywódcy „Solidarności”,
którzy uniknęli zatrzymań, m.in. Zbigniew Bujak, Władysław
Frasyniuk i Bogdan Borusewicz, rozpoczęli tworzenie struktur
podziemnych i wydawanie podziemnych pism.
Stan wojenny został zawieszony 31.12.1982 r., a
22.07.1983 r. odwołany, przy zachowaniu części represyjnego
ustawodawstwa. Sejm przyjął uchwałę o likwidacji
„Solidarności” 8.11.1982 r. Stan wojenny i delegalizacja
„Solidarności” nie rozwiązały żadnego ze strukturalnych
problemów systemu komunistycznego, w tym problemu
nieefektywnej gospodarki. Po fali strajków w kwietniu, maju i
sierpniu 1988 r. władze PRL zgodziły się na Okrągły Stół –
spotkanie przedstawicieli rządu i komunistycznej partii oraz
czołowych działaczy solidarnościowej opozycji, w celu
wypracowania
akceptowanych
przez
demokratyczną
opozycję reform ustrojowych i gospodarczych.

Stan wojenny był jednym z najbardziej dramatycznych
doświadczeń w historii PRL. Z badań CBOS dla osób, które w
1981 r. były pełnoletnie, był on najważniejszym wydarzeniem
historycznym rozgrywającym się za ich życia.

Przerwana rewolucja – wywiad z działaczem
zakładowym „Solidarności”
W narracji o historii „Solidarności” i stanu wojennego, na
pierwszym planie są przywódcy związku i konfrontacje z
władzami komunistycznymi. Mniej uwagi poświęca się
szeregowym członkom tej organizacji działającym w
zakładach pracy, dzięki którym związek stał się masowym
ruchem społecznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego, to
właśnie oni organizowali strajki i ponosili potem
konsekwencje swojej odwagi. Wielu z nich trafiło do więzień,
gdzie byli bici, poniżani i upokarzani. Zwolnienie z pracy,
represje i groźby zmusiły wielu z nich do przymusowej
emigracji. W Canberze mieszka kilku dawnych działaczy
„Solidarności”, o których przeszłości wie niewiele osób. Jedną
z nich jest Mirosław Piotrowski. To jest jego historia. W
cudzysłowie są wypowiedzi Piotrowskiego z wywiadu,
którego udzielił dla Kroniki 12 listopada 2021 r.
Mirosław Piotrowski urodził się w Chełmie, w rodzinie o
tradycjach wolnościowych – jego dziadek walczył w
Legionach. Przyjechał na Śląsk w 1973 r. W 1980 r. mieszkał
w Wodzisławiu i pracował w Kopalni XXX-lecia PRL-u w
Pniówku koło Jastrzębia. Na Śląsku poznał swoją żonę
Krystynę i urodziło im się dwóch synów: Sebastian i Jarosław.
„Solidarność”
Kiedy w 1980 r. zaczęły się strajki, Mirek od razu do nich
dołączył – „Do ‘Solidarności’ byłem człowiekiem, który zajmował
się zwyczajnymi problemami. Jak powstała ‘Solidarność’ to zaraz
poleciałem, żeby coś zmienić. Wiedzieliśmy jakie są zadania w
Gdańsku. Zawiązaliśmy komitet, byłem jednym z najmłodszych.
Ten ruch był wywołany rosnącym poczuciem niesprawiedliwości.”
Po podpisaniu 3.09.1980 r. „Porozumień Jastrzębskich”
Piotrowski został działaczem Prezydium Międzyzakładowej
Komisji Robotniczej (MKR), Komitetu Założycielskiego (KZ)
NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju. Prezydium
upoważniło go do działań kontrolnych i interwencji. Starał się
pomóc zarówno pracownikom kopalni jak i mieszkańcom
rejonu, którzy skarżyli się na wyroki sądów i łamanie prawa.
Wspólnie z innymi działaczami założył pismo „Głośno”, w
którym pisał o niesprawiedliwości społecznej. Młodych
działaczy niemających doświadczeń organizacyjnych szkolił
m.in. Zbigniew Romaszewski, który prowadził Biuro
Interwencyjne już w ramach KOR-u. Piotrowski o swojej roli
tak mówi: „Ja nie byłem wielkim działaczem; zajmowałem się
codzienną działalnością. Nie chciałem być wodzem – walczyłem o
to, żeby naprawić ludzką krzywdę. Krzywda boli.”
Stan wojenny – strajk
Piotrowski był w domu, kiedy dowiedział się z radia o
wprowadzeniu stanu wojennego. Przyjechali po niego
koledzy, razem pojechali do kopalni. Wszyscy byli w szoku:
„Co robimy – bo to było zaskoczenie dla zwykłych ludzi bez
przygotowania politycznego.” W kraju połączenia telefoniczne
były zawieszone, ale kopalnie miały niezależną łączność, więc
było wiadomo, że zatrzymano setki działaczy „Solidarności” i
że ZOMO oraz wojsko szturmują kolejne kopalnie. W
Pniówku zaczęto się szykować do odparcia ataku czołgów:
pod bramę przyniesiono butle z acetylenem. Większość załogi
opowiedziała się za strajkiem okupacyjnym i powołaniem
Komitetu Strajkowego (KS). Piotrowski został jego członkiem:
sprawował nadzór nad działaniami na powierzchni i był
łącznikiem z załogą, przekazując informacje o strajku. Komitet
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domagał się zniesienia stanu wojennego i uwolnienia
zatrzymanych działaczy. Strajk okupacyjny zakończył się 15
grudnia, kiedy przyjechały 4 czołgi i obróciły lufy na bramę.
Załogę ogarnął strach, prawie wszyscy opuścili kopalnię.
Komitetowi zagrożono aresztowaniem. Drugi KS w tym czasie
zjechał pod ziemię i zagroził, że ogłosi strajk okupacyjny, jeśli
organizatorzy na powierzchni nie zostaną uwolnieni.
Piotrowskiemu i innym działaczom pozwolono wówczas
opuścić kopalnię. Piotrowski ukrywał się do 20 grudnia i
nielegalnie drukował gazetki o przebiegu strajków. Zbliżały
się święta i Piotrowski zdecydował się wrócić do domu. Chciał
zobaczyć swojego rocznego synka. Miał przy sobie ulotki,
które przed wejściem do mieszkania przytomnie schował za
kaloryfer w klatce schodowej. Chwilę później pojawiła się
milicja. „Kazali się zbierać, to ubrałem się w taki strój narciarski z
pianki, na wszelki wypadek, gdyby mnie mieli brać na Syberię.”

Rozprawa i wyrok
Rozprawa wszystkich członków KS oskarżonych o
przestępstwo, według dekretu o stanie wojennym z dnia
12.12.1981 r., miała miejsce w lutym 1982 r. Piotrowski został
oskarżony o to, że jako członek NSZZ „Solidarność” przy
zmilitaryzowanej kopalni XXX-lecia PRL w Jastrzębiu Zdroju
od 13 do 15 grudnia, mimo zawieszenia działalności tego
związku, uczestniczył w zorganizowaniu strajku. Wyrokiem
Śląskiego Okręgu wojskowego we Wrocławiu 23.02.1982 r.
został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, w
zawieszeniu na 4 lata i pozbawienie praw publicznych na
okres 1 roku.
Zwolnienie
Po wyjściu z więzienia Piotrowskiego czekała niepewna
przyszłość. Po odmowie podpisania deklaracji lojalności,
został zwolniony z pracy. Nie miał prawa do odwołania,
ponieważ został zwolniony z kopalni zmilitaryzowanej. Nie
mógł znaleźć żadnej pracy, bo gdy podawał swoje nazwisko
słyszał: „dla pana pracy nie ma”. W prywatnej firmie pracował
tydzień, ale przyszło SB i kazali
go zwolnić.

Uwięzienie
20 grudnia 1981 r. Piotrowski został zabrany na komendę
powiatową w Wodzisławiu. „Byłem sam w celi przez całą noc.
Byłem młody to się nie bałem. Po
dwóch dniach powiedzieli, że mnie
wywiozą, ale nigdy nie mówili
Szykany
dokąd”.
W
więzieniu
w
Piotrowscy zostali zmuszeni
Raciborzu, w celi było sześciu
do wykupu od spółdzielni
internowanych
z
różnych
dawnego
zakładowego
kopalni. Początkowo wszyscy
mieszkania.
W
międzyczasie
byli w bojowych nastrojach i
funkcjonariusze
SB
nękali ich
planowali dalsze akcje, bo z
częstymi
rewizjami.
Piotrowski
grypsów wynikało, że nikogo nie
był wzywany na komendę w
wywożą na Syberię. Z Raciborza
Gliwicach, gdzie słyszał, że: „…
po trzech tygodniach Piotrowski
oni dopilnują, żeby nasze dzieci
został przewieziony do ośrodka
nie skończyły żadnej szkoły i
internowania w Zabrzu, a
żeby się nie dostały na studia …i
11.01.1982 r. przewieziono go
że będzie dla ciebie lepiej jak
komendę
wojewódzką
do
wyjedziesz.” Decyzja nie była
Katowic. Tam potraktowano go
łatwa,
ale
w
obliczu
nie jako więźnia politycznego, ale
prześladowań i nieformalnego
pospolitego przestępcę. Został
zakazu pracy, zdecydowali się
poddany upokarzającej rewizji
wyjechać w 1983 r. do
osobistej
i
pobity
przez
Australii.
Ambasada
milicjanta.
Śledztwo
australijska
szybko
wydała
przeprowadzone w tej sprawie w
zezwolenia.
Mieli
trzy
lutym 1982 r. zakończyło się
miesiące, żeby się spakować,
kuriozalnym
oświadczeniem:
zdać mieszkanie i załatwić
„Piotrowski był pobity, jednakże
wszystkie formalności. Dostali
wobec
braku
dostatecznych
paszport z pieczątką na wyjazd
dowodów zaistnienia przestępstwa
w jedna stronę.
sprawa została umorzona, bo poza
M. Piotrowski u góry po lewej stronie |zdj. archiwum rodzinne
jego zeznaniami nie było żadnych
Epilog
innych dowodów przestępstwa.”
Zakończyliśmy naszą rozmowę refleksją: „Myślę, że jak
13 stycznia Piotrowski znalazł się w areszcie śledczym w
ludzie
patrzą na to wszystko, to się zastanawiają, czy to miało
Katowicach. Rzucano mu jedzenie na podłogę ze słowami
sens.
O
stanie wojennym i o ‘Solidarności’ nikt już nie mówi. Na
„masz psie”. Podczas przesłuchań mówiono mu, że będą się
początku
stanu wojennego była euforia i człowiek mówił raz kozie
domagać kary dożywocia lub śmierci i straszono, że nigdy nie
śmierć,
ale
przynajmniej myślał, że dzieci będą dumne, że ojciec
zobaczy żony i dzieci. Dotarło do niego, że „To już nie było tak
coś
zrobił.
Ale
potem, po wyroku, jak komuniści przejęli władzę
jak za czasów ‘Solidarności’, że my tu pokażemy jaka jest w nas siła
przyszło zwątpienie, że ta wolność jaka była za ‘Solidarności’ nie
– teraz jest wojsko, pały i karabiny”. Jedzenie, które otrzymywał:
wróci. Ja byłem zwykłym pionkiem – u nas na kopalni nie było
„… nie zapomnę do dzisiaj: to był twardy groch z kapustą na
wielkich działaczy, nie znaliśmy góry ‘Solidarności’. Ale gdyby nie
margarynie, z robaczkami.” Żona, poinformowana o zarzutach,
było tych zwykłych ludzi, to by nie było ‘Solidarności’.”
była przerażona. Zorganizowała prywatnie adwokata. W
Kiedy Mirek Piotrowski odwiedził w 2019 r. swoją
opłaceniu wysokich kosztów obrony pomogli koledzy z
kopalnię
i poszedł do biura „Solidarności”, nikt nie mógł nawet
kopalni. W czasie, kiedy Piotrowski był w więzieniu znaleziono
znaleźć
pamiątek
z tego pamiętnego okresu. Nie wiadomo też
ulotki, które ukrył za kaloryferem. „Przyjechały ciężarówki
co stało się z ludźmi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z
wojskowe i otoczyły cały blok, bo myśleli, że w mieszkaniu jest
Polski. ◼
drukarnia.”
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80. rocznica śmierci Ignacego Paderewskiego
Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, działacz
społeczny i polityk niepodległościowy urodził się 6.11.1860 r.
w Kuryłówce, na Podolu. Wychowywał się w rodzinie
kultywującej tradycje patriotyczne, jego ojciec brał udział w
powstaniu styczniowym. Już od dzieciństwa przejawiał
uzdolnienia muzyczne. Z odznaczeniem ukończył Warszawski
Instytut Muzyczny. Przełomem w rozwoju jego talentu, był
wyjazd do Wiednia i studia pianistyczne w latach 1884-87, u
wybitnego pedagoga T. Leszetyckiego. W 1888 r. miał miejsce
paryski debiut Pendereckiego. Koncert, który okrzyknięto
„sensacją sezonu”, otworzył przed budzącym powszechny
zachwyt wirtuozem paryskie, a następnie europejskie salony.
W latach1891-92 odbył tournée po Stanach Zjednoczonych.
Jego koncerty w Ameryce przyciągały tłumy widzów, a sam
pianista cieszył się popularnością, granicząca z mistycznym
uwielbieniem.
Nazywano
go
„największym ze wszystkich”, „mistrzem”,
„królem
pianistów”,
„czarodziejem
klawiatury”. W 1899 r. Paderewski ożenił
się z Helena Górską i osiedlił się w
Szwajcarii.
Paderewski niezmiennie podkreślał
swoją
polskość.
Zdecydował
się
wykorzystać swoją pozycję i artystyczne
sukcesy, aby działać na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wspierał też
hojnie inicjatywy służące sprawie polskiej.
W 1893 r. sfinansował budowę pomnika
T. Kościuszki w Chicago. Wielki rozgłos
zapewniło mu ufundowanie pomnika
upamiętniającego 500. rocznicę bitwy
pod
Grunwaldem,
odsłoniętego
w Krakowie w 1910 r. Po wybuchu I
wojny
św.
prowadził
działalność
dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków.
W 1915 r. wraz z H. Sienkiewiczem założył w Szwajcarski
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, który
zgromadził pokaźne fundusze. Kiedy w tym samym roku
wyjechał do USA, przed każdym swoim koncertem
przemawiał, przekonując amerykańskich słuchaczy do idei
wskrzeszenia niepodległej Polski.
Paderewski opowiedział się po stronie Ententy w nadziei,
że to ona odbuduje niepodległą Polskę. Za głównego wroga
polskiej racji stanu uważał cesarskie Niemcy. Józefa
Piłsudskiego i czyn legionowy uważał za szkodzenie
interesom narodowym. W sierpniu 1917 r. został
przedstawicielem na USA Komitetu Narodowego Polskiego
(KNP), któremu przewodził R. Dmowski. Jego działaniom
przypisywano deklarację prezydenta W. Wilsona, o prawie
Polski do niepodległości. Przyczynił się też do tego, że w
ogłoszonym w styczniu 1918 r. orędziu prezydenta, znalazł się
punkt 13 uzależniający podpisanie przez USA Traktatu
Wersalskiego, od zgody stron traktatu na suwerenność Polski.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Paderewski
zdecydował się pojechać do kraju, by doprowadzić
zwalczające się tam ugrupowania polityczne do porozumienia
i utworzyć rząd zgody narodowej. Do Polski wrócił
25.12.1918 roku, miesiąc po objęciu przez Piłsudskiego
najwyższej władzy jako Tymczasowy Naczelnik Państwa.
Przybycie Paderewskiego do Poznania wywołało patriotyczne
manifestacje, które stały się impulsem do wybuchu
zakończonego sukcesem powstania wielkopolskiego. Równie
entuzjastycznie przyjęła go Warszawa. Witany przez 300
tysięcy osób, w przemówieniu podkreślił, że nie należy do
żadnego stronnictwa: „Stronnictwo powinno być jedno – Polska,

i temu jedynemu służyć będę do śmierci. Żadne stronnictwo
z osobna nie odbuduje ojczyzny – odbudują ją wszyscy,
a podstawa główna to robotnik i lud."
W Polsce funkcjonowały wówczas dwa ośrodki władzy:
Józef Piłsudski i rząd w Warszawie oraz paryski, endecki KNP
uznawany za przedstawicielstwo narodu polskiego przez
mocarstwa Ententy. Ententa widziała Piłsudskiego jako
człowieka, który walczył z Niemcami i Austriakami po stronie
państw centralnych, co podważało jego pozycję polityczną.
Piłsudski widział w wybitnym pianiście wygodnego kandydata
na szefa rządu, zdolnego do porozumienia z KNP, przez co
uzyskałby życzliwość Ententy i USA, od których zależało
formalne wytyczenie granicy polsko-niemieckiej. Rozmowy, w
których Paderewski podjął się roli mediatora pomiędzy
Piłsudskim, a obozem Dmowskiego zakończyły się sukcesem.
W styczniu 1919 r. Piłsudski powołał Paderewskiego na
stanowisko prezesa Rady Ministrów,
ministra spraw zagranicznych i delegata
polskiego na konferencję pokojową w
Paryżu. Do rządu weszła Narodowa
Demokracja,
przedstawiciele
partii
ludowych,
lewicowych,
prawicy,
dziesięciu ministrów było bezpartyjnych.
W czasie 10 miesięcy istnienia, rząd
Paderewskiego odniósł wiele sukcesów.
Wejście endecji do rządu doprowadziło
do jego uznania przez paryski KNP, dzięki
czemu został też uznany przez USA i inne
kraje Ententy. Skończył się bojkot
gospodarczy wobec władz warszawskich.
Paderewski podpisał Traktat Wersalski,
który formalnie przywrócił Polskę wraz z
Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim (bez
Gdańska) na mapę Europy oraz ustalił
polską granicę zachodnią. O losach
Gdańska, Górnego Śląska, Warmii i
Mazur miał rozstrzygnąć plebiscyt.
W polityce wewnętrznej, do niewątpliwych sukcesów
należało przeprowadzenie, pierwszych w historii Polski
wolnych wyborów parlamentarnych i zwołanie Sejmu
Ustawodawczego. Rządowi udało się też pogłębienie procesu
integracji ziem dawnych trzech zaborów. Przeprowadzono
szereg reform, m.in. administracyjno-skarbową, rolną i
szkolną, stworzono polskie wojsko. Utworzono także nowe
wyższe uczelnie.
Pozycja premiera była jednak podważana przez trudności
gospodarcze, bezrobocie, konflikty etniczne i społeczne.
Przegrana Polski w sporze z Czechami o Śląsk Cieszyński
osłabiła jego pozycję w oczach opinii społecznej. Niektóre
frakcje
sejmowe
atakowały
Paderewskiego
jako
odpowiedzialnego za ustalenia konferencji pokojowej,
zwłaszcza niepowodzenie w sprawie przynależności
państwowej Galicji Wschodniej. Na rządzie Paderewskiego
zaciążył przede wszystkim „grzech pierworodny” – rząd
utworzony z poparciem Dmowskiego i obozu narodowego nie
był rządem koalicyjnym, ale rządem kompromisu pomiędzy
Piłsudskim i środowiskami popierającymi KNP. Mimo, że
Paderewski nie należał do żadnej ze spierających się ze sobą
politycznych stron, zaciekle zwalczały go środowiska
lewicowe i piłsudczykowskie, które widziały w nim, choć
zupełnie mylnie, reprezentanta nacjonalistycznej prawicy. W
rezultacie, w rządzie składającym się z ministrów
wywodzących się z różnych partii i środowisk, dochodziło
często do poważnych konfliktów prowadzących do kryzysów
gabinetowych.
Paderewski ustąpił ze stanowiska premiera w grudniu
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1919 r. i wyjechał do Szwajcarii. Powrócił do Polski kilka
miesięcy później, ze względu na eskalację wojny polskobolszewickiej i podjął się misji wysłannika rządu do Ligi
Narodów, którą pełnił do 1921 r. W 1922 r. wyjechał do USA,
gdzie odbył swoją największą trasę koncertową, z której
dochód przeznaczył na cele charytatywne. Do Polski już nigdy
nie powrócił. Do polityki wrócił po śmierci J. Piłsudskiego, gdy
m.in. z Wł. Sikorskim w 1934 r. tworzył Front Morges,
organizację opozycyjnie nastawioną wobec sanacji. Po
wybuchu II wojny św. wszedł w skład władz Polski na
uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej RP w
Londynie. We wrześniu 1940 r., po kapitulacji Francji, udał się
do USA, by znowu działać na rzecz Polski. Spowodował
między innymi uzyskanie przez rząd Sikorskiego, kredytów na
uzbrojenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Paderewski zmarł 29.06.1941 r. w Nowym Jorku i został
pochowany na cmentarzu wojskowym Arlington w
Waszyngtonie. Ponad 50 lat później, w 1992 r. jego prochy
sprowadzono do Polski i złożono w archikatedrze św. Jana w
Warszawie.

100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
22 stycznia 2021 r. obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, uważanego za jednego z
najwybitniejszych poetów czasów II wojny światowej.
Baczyński urodził się w 1921 r. w Warszawie, w rodzinie o
silnych tradycjach lewicowych i patriotycznych. Ojciec,
Stanisław Baczyński należał do postępowej lewicy kulturalnej,
był
krytykiem
literackim,
historykiem
literatury,
powieściopisarzem i publicystą. Syn
powstańca 1863 r. od młodości był
działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej
(PPS), walczył w Legionach, w bitwie
warszawskiej i podczas III powstania
śląskiego. Matka, Stefania, katoliczka z
zasymilowanej rodziny żydowskiej, była
nauczycielką.
Baczyński już jako gimnazjalista
angażował się w działalność polityczną. W
1935 r. wstąpił do poł-legalnej organizacji
Związku
Niezależnej
Młodzieży
Socjalistycznej „Spartakus”, działającego
pod patronatem PPS-u. Uległ też
młodzieńczej
fascynacji
doktryną
bolszewizmu trockistowskiego. Należał do
23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej
„Pomarańczarnia”.
Z lat 1937-38 pochodzą pierwsze
zachowane próby poetyckie Baczyńskiego: „Wypadek przy
pracy" z 1936 r. i poemat „Bunt (Ucieczka na Wezuwiusz)" o
powstaniu Spartakusa. W szkole Baczyński z otwartą
niechęcią odnosił się do katolików-endeków i stawał w
obronie żydowskich kolegów przed antysemickimi atakami.
Obraz swojej szkoły przedstawił w satyrycznych
opowiadaniach „Gimnazjum imienia Boobalka I” i „Cudowne
przygody pana Pinzla rudego”.
W czerwcu 1939 r. Baczyński zdał maturę, niedługo
potem, 27 lipca, zmarł jego ojciec. Wybuch wojny udaremnił
plany podjęcia studiów w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 1940 r., po zamknięciu getta warszawskiego,
Krzysztof wraz z matką podjęli ryzykowną decyzję pozostania
po „stronie aryjskiej.”
Latem 1940 r., Baczyński wydał (pod pseudonimem Jan
Bugaj) swój pierwszy tomik poetycki „Zamknięty echem”, a
jesienią kolejny – „Dwie miłości”. Drukował również
anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach. We

wczesnym etapie twórczości Baczyńskiego (do 1941 r).
zaznaczały się wpływy katastrofizmu, przedwojennej
poetyckiej konwencji. Pod koniec 1941 r., w jego poezji dało
się zauważyć przemianę. Poeta doznał „porażenia
okupacyjnego” (określenie krytyka Kazimierza Wyki), w
związku ze wzmożonym terrorem i represjami niemieckimi w
okupowanej Warszawie. W jego wierszach nastąpiło
nawiązanie do tradycji romantycznej, wysuwającej na czoło
rolę poety jako duchowego przywódcy narodu i budziciela
sumień. W grudniu 1941 r. Baczyński poznał 19-letnią
Barbarę Drapczyńską. Pół roku później wzięli ślub.
W 1942 r. ukazały się (pod ps. J. Bugaj) w stu
egzemplarzach nakładem Biblioteki Rękopisów „Wiersze
wybrane”. Utwory Baczyńskiego znalazły się też w dwóch
konspiracyjnych antologiach poezji: „Pieśń Niepodległa” oraz
„Słowo prawdziwe”. Twórczość młodego poety spotkała się z
wysoką oceną w środowisku literackim, a także kręgach
polskiej, nastawionej lewicowo konspiracji. Niezbyt
przychylnie natomiast odnosili się do jego twórczości
rówieśnicy w kręgach prawicowo-nacjonalistycznych.
Baczyński na krótko podjął studia polonistyczne na
Tajnym Uniwersytecie Warszawskim, przerwał je po roku na
rzecz walki konspiracyjnej. Współpracował z pismem
socjalistycznej organizacji „Płomienie” i w lewicującym
miesięcznikiem „Droga”. Przed wybuchem Powstania
Warszawskiego wydał jeszcze w 1944 r. "Arkusz poetycki nr 1"
i kilkanaście wierszy w antologiach konspiracyjnych.
W 1943 r. Baczyński wstąpił do Harcerskich Grup
Szturmowych AK. Przyjął pseudonim Krzysztof Zieliński. W
maju 1944 r. ukończył konspiracyjną Szkołę
Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”.
Czynną walkę z bronią w ręku uważał za
swój moralny i patriotyczny obowiązek.
Wybuch
Powstania
Warszawskiego
zaskoczył go w rejonie Placu Teatralnego.
Zginął na posterunku postrzelony przez
snajpera mając zaledwie 22 lata. Kilka
tygodni później zmarła w szpitalu
powstańczym ranna żona poety. Ciało
Baczyńskiego odnaleziono dopiero w
styczniu 1947 r. i pochowano obok żony na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Baczyński pozostawił po sobie ok. 500
tekstów poetyckich, 20 opowiadań oraz
wierszowany dramat, które się zachowały
w całości w rękopisach. Ocalało również
wiele rysunków i grafik poety. Po wojnie
wielokrotnie wydawano zbiory jego poezji.
Baczyński stał się jedną z legend polskiej literatury, która
silnie oddziaływała na powojenną kulturę. Jego utwory
interpretowali wybitni przedstawiciele poezji śpiewanej, m.in.
Ewa Demarczyk czy Jacek Kaczmarski. Równocześnie w
sferze politycznej biografia poety z wzorcowym powstańczym
życiorysem wyniosła go do statusu postaci z romantycznego,
ofiarniczego mitu. To sprawiło, że został zawłaszczony przez
współczesnych narodowców. Jest to świadectwem
nieznajomości postawy światopoglądowej Baczyńskiego,
który był związany z ruchem socjalistycznym, nienawidził
endeków i z przekonań politycznych wybrał stronę antynacjonalistów.
Baczyński został pośmiertnie odznaczony Medalem za
Warszawę (1947) i Krzyżem Armii Krajowej (1966). Jego imię
nosi ulica w Warszawie, wiele szkół i drużyn harcerskich. W
roku 2018 Prezydent RP pośmiertnie odznaczył Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski. 
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