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Dziękujemy bardzo! 

Drodzy Czytelnicy, 
I znowu minęło sześć miesięcy wypełnionych bardzo 

ważnymi dla nas wszystkich, dla Australii i całego świata 
wydarzeniami. Zaczynamy wracać do tego, co wspominaliśmy 
przez ostatnie dwa lata jako „normalne życie”. Jesteśmy już 
bardzo zmęczeni i nie chcemy więcej słuchać o chorobach, 
testach, szczepieniach; chcemy zacząć podróżować, spotykać 
się bez przeszkód z rodziną i przyjaciółmi, po prostu 
funkcjonować tak jak kiedyś. Czas pokaże, czy będzie to w 
pełni możliwe. 

W tym numerze poświęciliśmy dużo miejsca innym, bardzo 
istotnym sprawom, które niewątpliwie dotykają nas 
wszystkich – piszemy o katastrofalnych powodziach, które 
nawiedziły dużą część Australii w ostatnich miesiącach oraz o 
odpowiedzi Polaków w kraju, Polonii w Australii i rządu 
australijskiego na wojnę w Ukrainie i kryzys humanitarny 
przez nią wywołany. W cyklu „Ważne rocznice” 
przedstawiamy krótki rys tragicznej historii Armii Krajowej i 
życiorysy Marii Konopnickiej i Władysława Bartoszewskiego 
– dwóch niezwykłych postaci wartych bliższego poznania. 
Mamy też materiał na temat 50. rocznicy nawiązania 
stosunków dyplomatycznych, pomiędzy Polską i Australią 
oraz projektu przedstawiającego sylwetki dziesięciu 
współcześnie żyjących Polaków, którzy wnieśli duży wkład w 
rozwój Australii, a także artykuł o obchodach 150. rocznicy 
polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii. To tylko niektóre 
poruszane w tym numerze tematy, zapraszamy do lektury.  ◼ 
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NASZ NOWY ŚWIAT  
Opracowanie KP 

Pod koniec 2021 roku, po długich miesiącach locdowns, 
ograniczeń i restrykcji, wyrzeczeń i trudności gospodarczych, 
Australia zaczęła powoli wracać do normalności. W ciągu kilku 
miesięcy, osiągnęliśmy imponujące wyniki pod względem 
stopnia wyszczepienia, przeciwko Covid-19 dwiema dawkami 
szczepionki. Pozwoliło to na optymizm i rozpoczęcie realizacji 
planu przejścia w fazę „living with the virus”, co miało oznaczać 
stopniowe otwarcie kraju na świat, możliwość swobodnego 
przemieszczania się, odbudowę turystyki praktycznie 
kompletnie zniszczonej przez pandemię, powrót dzieci i 
młodzieży do szkół – jednym słowem powrót do normalnego 
życia. 

Niestety na świecie pojawia się nowy wariant wirusa – 
Omicron. W grudniu wirus zaczyna w błyskawicznym tempie 
rozprzestrzeniać się w Europie. Wiadomo, że jego stopień 
zakaźności jest znacznie wyższy niż poprzednich wariantów, 
na szczęście generalnie powoduje on dużo lżejsze objawy 
choroby. Liczba infekcji w krajach Europy zaczyna lawinowo 
rosnąć, co oznacza że liczba osób 
wymagających hospitalizacji rośnie, ale 
jest ich stosunkowo mniej niż przed 
szczepieniami. Wiele krajów znowu 
wprowadza ostrzejsze restrykcje – 
noszenie maseczek, możliwość wejścia 
do sklepów i restauracji czy 
podróżowania tylko dla osób mogących 
okazać świadectwo szczepienia lub 
negatywnego wyniku testu na Covid-
19. W krajach, gdzie nie wprowadzono 
żadnych ograniczeń (m.in. w Polsce) 
liczba zgonów w porównaniu z liczbą zachorowań jest 
wielokrotnie wyższa niż w krajach z wyższym stopniem 
wyszczepienia i ograniczeniami. 

Także w Australii już na początku stycznia 2022 r. 
zanotowano lawinowy wzrost zakażeń nowym wariantem 
wirusa. Najszybciej stało się to w NSW i Wiktorii, gdzie w 
połowie stycznia notowano do 40 tys. zachorowań dziennie. 
Jednak liczba ciężkich przypadków i zgonów jest stosunkowo 
niska. Ciężko chorują głównie osoby niezaszczepione, w 
starszym wieku i z chorobami towarzyszącymi. Rusza akcja 
szczepienia dzieci od 5 roku życia oraz kampania propagująca 
trzecią dawkę szczepionki dla dorosłych, ponieważ dane 
wskazują, iż odporność na zakażenie znacznie zmniejsza się po 
5-6 miesiącach od przyjęcia drugiej dawki. Pod koniec 
kwietnia fala zakażeń wariantem Omikron powoli zaczyna 
opadać i większość krajów Europy luzuje restrykcje. Także w 
Australii, pomimo ciągle wysokiej liczby infekcji, zniesiono 
większość ograniczeń. 

Ocenia się, że do tej pory pandemia pochłonęła na całym 
świecie ok. 6 milionów ofiar, ale niewykluczone, że liczba ta 
jest nawet trzykrotnie wyższa. W USA ok. 60% Amerykanów 
miało kontakt z wirusem, w krajach Unii Europejskiej Covid 
mogło przejść ok. 65% jej mieszkańców (350 mln ludzi). W 
Australii liczba zachorowań osiągnęła 7.2 mln., w tym 
większość w ciągu ostatnich miesięcy. Światowa Organizacja 
Zdrowia ostrzega, że wirus ciągle krąży w populacji świata i 
ciągle mutuje. Przez ograniczenie testowania mamy coraz 
mniej informacji o wirusie i jego rozprzestrzenianiu się, 
stajemy się coraz bardziej ślepi i zaczynamy tracić kontrolę 
nad sytuacją. W Australii eksperci ostrzegają, że faza „życia z 
wirusem” nie powinna oznaczać kompletnej rezygnacji z 
podstawowych zasad ostrożności. Wraz z nadejściem zimy, 

szpitale już przeciążone wysoką liczbą pacjentów chorych na 
Covid-19, będą musiały zmierzyć się z oczekiwaną falą 
zachorowań na grypę. 

Od kilku miesięcy tematy związane z pandemią przestały 
zajmować pierwsze miejsce w australijskich mediach. Nie 
dowiadujemy się już o codziennych statystykach dotyczących 
liczby chorych, zgonów, sytuacji w szpitalach czy domach 
opieki. Dlaczego? Z pewnością nie dlatego, że pandemia się 
skończyła. W dużym stopniu to efekt zmęczenia sytuacją i 
chęć powrotu za wszelką cenę do normalności, ale miały na to 
też wpływ inne wydarzenia, których waga odsunęła pandemię 
na drugi plan. 

W drugiej połowie lutego, cale niemal wschodnie 
wybrzeże Australii, zostało dotknięte katastrofalnymi 
powodziami na niespotykaną dotąd skalę. Przez kilka 
następnych miesięcy ulewne deszcze powodują kolejne 
powodzie, niejednokrotnie powtórnie na tych samych 
obszarach. Ekstremalne wydarzenia pogodowe, występujące 
coraz częściej nie tylko w Australii, ale dosłownie na całym 
świecie, zaczynają najdobitniej uświadamiać nam efekty zmian 
klimatycznych. Czy ludzkość nie spóźniła się z podjęciem 
efektywnych działań przeciwdziałających tym zjawiskom? Do 

niedawna patetycznie, dla niektórych, 
brzmiące pytania o przyszłość naszej 
planety nabierają w końcu właściwej 
wagi – pozostało niewiele czasu, 
nadszedł czas na zdecydowane 
działania, gdyż inaczej może być za 
późno. 
Wydarzenia z końca kwietnia 
wstrząsnęły Europą i wieloma krajami 
na całym świecie – najazd Rosji na 
Ukrainę 24 lutego 2022 r. zajęły naszą 
uwagę na wiele tygodni. Po dziesiątkach 

lat od zakończenia horroru II wojny światowej, dla całych 
pokoleń żyjących w pokoju myśl o następnym konflikcie 
zbrojnym, była i nadal jest niewyobrażalna. Działania wojsk 
rosyjskich nastawione na wyniszczenie kraju, bezlitosne i 
bestialskie traktowanie cywilów, uświadomiło całemu 
cywilizowanemu światu jak bezwzględnym i nieobliczalnym 
człowiekiem jest Putin. Jakie będą długoterminowe 
konsekwencje tego konfliktu? Jedno jest pewne, że w 
mniejszym lub większym stopniu będą one dotyczyć nas 
wszystkich. 

I wreszcie powszechne wybory jakie odbyły się w Australii 
w drugiej połowie maja, to następne bardzo ważne 
wydarzenie, które odsunęło problemy pandemii na dalszy 
plan. Przedmiotem zagorzałych dyskusji i obietnic 
przedwyborczych były narastające problemy w wielu 
dziedzinach naszego życia: zmiany klimatyczne i konieczność 
bardziej zdecydowanych działań ze strony rządu, rosnąca 
inflacja i koszty utrzymania, kryzys rynku mieszkaniowego, 
szeroko i nareszcie otwarcie dyskutowane sprawy 
traktowania kobiet w miejscu pracy i ich równouprawnienia, 
konieczność powołania federalnej komisji ds. badania korupcji 
(Integrity Commission). Wyniki wyborów potwierdziły 
dobitnie, że po dziewięciu latach rządów koalicja partii 
narodowej i liberalnej straciła zaufanie, a większość 
społeczeństwa pokłada nadzieje na zmiany w partii pracy i 
posłach niezależnych. 

W marcu minęło dwa lata od czasu, kiedy zdaliśmy sobie 
wszyscy sprawę, że nasz świat zaczyna się nieodwracalnie 
zmieniać i nigdy już nie będzie taki sam. Dzisiaj wiemy, że 
jakkolwiek olbrzymi wpływ na nasze życie miała i nadal ma 
pandemia, wydarzenia ostatnich miesięcy pogłębiły jeszcze tę 
świadomość.  ◼ 
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KLUB ORZEŁ BIAŁY 
Andrew Bajkowski, menadżer 
Eva Buchaniec, prezes 
Opr. KP 

W grudniu 2021 r. odbyło się Walne Zebranie KOB, na 
którym wybrano nowych członków Zarządu. 

Obecny skład Zarządu: 
Eva Buchaniec prezes 
Anna Kaufmann wiceprezes 
Edward Sulikowski skarbnik 
Julia Różycka sekretarz 
Członkowie zwyczajni: Andrew Bajkowski (menadżer), 

Wanda Kiljańska-Całka (sekretarz ds. członkostwa), John 
Wojtaszak, Les Piechocki, Bożena Bełżowska, Irena Zarębski. 

Pomimo, że restrykcje pandemiczne zostały złagodzone, w 
okresie przedświątecznym pojawienie się nowego wariantu 
wirusa o nazwie Omicron, spowodowało odwołanie wielu 
imprez planowanych na grudzień, a także braki w personelu 
obsługującym bar i restaurację. 

Styczeń, jak zwykle był miesiącem odpoczynku, kiedy 
zawsze całkowicie wstrzymujemy działalność Klubu i 
restauracji. Na kilka tygodni przed ponownym otwarciem 
Klubu, Adam i Fiona Veikannen, prowadzący od sześciu lat 
popularną restaurację Polo, przekazali nam informację o 
rozwiązaniu umowy, głównie z powodu trudności kadrowych 
jak również niepewnych perspektyw sektora turystycznego i 
hotelarskiego w Canberze i całym regionie. Zarząd Klubu 
dziękuje serdecznie Adamowi i Fionie za ich wkład w 
dynamiczny rozwój Klubu w ostatnich latach, który był zawsze 
szczerze doceniany zarówno przez członków Klubu jak i 
klientów restauracji. 

Ta nieoczekiwana decyzja była dla Zarządu Klubu dużym 
ciosem. Zamknięcie restauracji oznacza znaczne zmniejszenie 
klienteli klubowego baru, będącego głównym źródłem 
naszego dochodu. Dlatego Zarząd od razu podjął wysiłki, aby 
znaleźć nowego najemcę restauracji odpowiadającego naszym 
wymaganiom. W międzyczasie, z inicjatywy prezes Evy 
Buchaniec, postanowiliśmy uruchomić restaurację we 
własnym zakresie. Dzięki ofiarnej pomocy wolontariuszy 
restauracja wznowiła działalność od marca br. i jest otwarta w 
czwartki, piątki i soboty. Z konieczności menu jest dużo 
skromniejsze, niemniej jednak oferujemy trzy rodzaje 
pierogów, bigos, gołąbki, gulasz, a na deser pączki i szarlotkę z 
kawą lub herbatą. Słyszymy wiele pozytywnych opinii od 
naszych klientów, w tym od wielu stałych bywalców 
restauracji Polo bardzo zadowolonych, że wznowiliśmy 
działalność. 

Wraz z ponownym poluzowaniem restrykcji, powróciliśmy 
do organizowania koncertów muzycznych, które zawsze 
cieszyły się dużą popularnością. Warto także zaznaczyć, że 
Klub nadal cieszy się dużym zainteresowaniem jako miejsce 
różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Jest to głównie 
odzwierciedlenie dużego zapotrzebowania na stosunkowo 
niedrogie powierzchnie lokalowe, w tak atrakcyjnej lokalizacji 
blisko centrum. 

Styl „retro” naszego Klubu nawiązujący do polskich 
elementów, wciąż okazuje się być dużym atutem. Ważną rolę 
odgrywa tu także fakt, że architektem budynku był dobrze 
znany w Canberze Enrico Taglietti. Decyzje poprzednich 
Zarządów utrzymania i wzmocnienia tej estetyki okazały się 
właściwe i teraz przyciągają klientelę do naszego Klubu. 
Podjęte w ostatnich latach prace modernizacyjne budynku i 
otaczającego go terenu, finansowane z dochodów Klubu, 
również były dobrą inwestycją. 

Pod koniec lutego br. Klub wziął udział w Festiwalu 
Wielokulturowym, odbywającym się od kilku lat w 
Queanbeyan. Nasze stoisko oferujące pączki oraz materiały 
na temat Polski przekazane przez Ambasadę RP, cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Ekipa telewizyjna ABC Canberra 
przeprowadzając z nami wywiad stwierdziła, że najdłuższa 
kolejka ustawiała się właśnie przed naszym stoiskiem! 
Dziękujemy serdecznie osobom, które poświęciły swój czas, 
aby nam pomóc; byli to: Peter Buchaniec, Andrew Bajkowski, 
Les Piechocki, Jadwiga Chwiałkowska, Irena Zarębski i 
Melissa Ochocka. 

W niedzielę 22 maja br. wzięliśmy udział w Europejskim 
Festiwalu Wielokulturowym, który odbył się w trzech 
sąsiadujących ze sobą miejscach – Klubie Orzeł Biały, Klubie 
Chorwackim i Alliance Francais. Organizatorzy tego 
wydarzenia pragnęli przypomnieć o wkładzie, jaki europejscy 
emigranci – w tym przesiedleńcy po II wojnie światowej – 
wnieśli w rozwój naszego miasta i regionu po przybyciu do 
Australii. Wydarzenie okazało się olbrzymim sukcesem. W 
ciągu dnia przez trzy kluby przewinęło się ok. 5 tys. osób! W 
KOB mieliśmy stoiska z żywnością i rękodziełem 
zorganizowane przez społeczności polską, ukraińską i 
litewską. Stoisko restauracji Polo cieszyło się największą 
popularnością – długie kolejki po pierogi i pączki ustawiały się 
przez cały dzień. Zaprezentowały się też folklorystyczne 
zespoły taneczne – nasza Wielkopolska i litewski Sprigulitis 
oraz ukraiński chór Sokoły. 

Nasza pomoc dla Ukrainy 

Rosyjska inwazja na Ukrainę 24 lutego 2022 r. była 
zaskoczeniem i szokiem dla całej naszej społeczności w 
Canberze i Queanbeyan, dotykającą nas tym bardziej, iż 
wśród członków oraz pracowników Klubu mamy wiele osób 

Woluntariuszki pracujące w kuchni KOB: 
G. Zahara, M. Garbuz, E. Buchaniec, E. Romanyk | zdj. L. Ridge  

Po lewej: Dylan i Alinka. Po prawej: J. Chwiałkowska, E. Buchaniec 
i I. Zarebski na stoisku KOB w Qbn | zdj. J. Chwiałkowska 
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ukraińskiego pochodzenia, posiadających rodzinę mieszkającą 
w Ukraninie. Bardzo szybko, bo już w sobotę 5 marca, 
spontanicznie zorganizowaliśmy pierwszą zbiórkę pieniędzy. 
Odzew wśród lokalnej społeczności na apel, wystosowany na 
naszej stronie internetowej, o udział w zbiórce na pilną pomoc 
humanitarną był olbrzymi i przyniósł wspaniałe rezultaty. W 
ciągu popołudnia przybyło setki osób poruszonych naszym 
wezwaniem. Ostatecznie udało się nam zebrać ponad 10 tys. 
dolarów, dzięki hojnym donacjom i sprzedaży kiełbasek. 
Niesprzedane produkty zostały przekazane do Ukraińskiej 
Cerkwi Prawosławnej, która zorganizowała podobne 
wydarzenie następnego dnia.  

Lokalna katolicka społeczność ukraińska 
zarekomendowała przekazanie funduszy w ramach projektu 
Caritas Ukraine Appeal, który organizuje pomoc dla Ukrainy 
już od czasu zajęcia przez Rosję terenów Donbasu w roku 
2014. 

W następnych tygo-
dniach stawało się coraz 
bardziej jasne, że 
potrzeby finansowe na 
pomoc humanitarną 
walczącej Ukrainie i dla 
uchodźców ukraińskich 
będą rosły. Członkowie 
Klubu Orzeł Biały i Rady 
Organizacji Polskich w 
ACT, przedstawiciele 
stowarzyszeń etniczn-
ych Litwy i Łotwy w 
Canberze oraz społe-
czności ukraińskiej, 
wspólnie postanowili 

zorganizować kolejna zbiórkę pieniędzy. 
W niedzielę 2 kwietnia odbyło się „Jesienne Święto 

Pomocy Ukrainie”. Klub był gospodarzem wydarzenia, które 
według naszej oceny zgromadziło ponad tysiąc osób. Na 
stoiskach zorganizowanych przez społeczności: polską, 
ukraińską, litewską i łotewską sprzedawana była żywność, 
rękodzieło i inne pamiątki narodowe. Nastrój był pogodny i 
optymistyczny, z głębokim poczuciem wspólnego celu i 
solidarności członków społeczności lokalnych i wszystkich 
uczestników wydarzenia. Punktem kulminacyjnym dnia były 
tańce ludowe w wykonaniu zespołów folklorystycznych: 
polskiej grupy Wielkopolska, łotewskiej Sprigulitis i 
ukraińskiej Prolisky, a także ukraińskiego chóru męskiego 
Sokoły. Niestety, litewska grupa Kalvelis nie wystąpiła z 
powodu Covid. Obecni byli także Ambasadorowie Polski, 
Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy, którzy wzięli udział w loterii i 
swoją obecnością wsparli to wydarzenie. Cała impreza była 
relacjonowana przez lokalną stację radiową ABC. Łącznie 

udało się zebrać ponad 20 tys. dolarów oraz dodatkowo 5 tys. 
ze sprzedaży pierogów i pączków oraz piwa serwowanego 
przez bar. 

Do przeprowadzenia kolejnej zbiórki na pomoc Ukrainie 
wykorzystaliśmy Europejski Festiwal Wielokulturowy, który 
odbył się 22 maja br. 

Tragiczne wydarzenia, które wciąż rozgrywają się na 
Ukrainie oraz niesiona przez Polaków pomoc ukraińskiemu 
narodowi i tysiącom ukraińskich uchodźców, przypomina nam 
jak bardzo ważne jest utrzymanie działalności Klubu Orzeł 
Biały i Rady Organizacji Polskich w ACT oraz współpracy z 
organizacjami innych europejskich społeczności etnicznych. ◼ 

RADA ORGANIZACJI 
POLSKICH W ACT 
Andrzej Alwast, prezes 

Walne Zebranie Rady Organizacji 
Polskich w Australijskim Terytorium 

Stołecznym odbyło się 11 listopada 2021. Było ono zebraniem 
wyborczym, podczas którego zostały wybrane nowe władze 
Rady na następną dwuletnią kadencję. Zebraniu 
przewodniczył Aleksander Gancarz OAM. W skład nowo 
wybranego Zarządu weszli: 

Andrzej Alwast OAM – prezes 
Anna Waldon-Rodzoś – wiceprezes 
Wanda Horky OAM – sekretarz 
Edward Sulikowski – skarbnik 
Aleksandra Płazińska – drugi sekretarz 

Nowa kadencja rozpoczęła się raczej spokojnie. W 
pierwszych miesiącach roku 2022, nasze organizacje nadal 
działały w mniejszym niż zwykle zakresie, z powodu ciągle 
obowiązujących restrykcji covidowych. Niemniej jednak udało 
się nam zorganizować kilka zebrań ROP, w tym zebranie za 
pomocą platformy ZOOM, a po częściowym poluzowaniu 
restrykcji już, jak zwykle, w Klubie Orzeł Biały. Niemniej 
jednak możliwości organizacji większych spotkań czy imprez 
polonijnych są ciągle ograniczone. 

Zarząd Rady Naczelnej dokłada wszelkich wysiłków, aby 
utrzymać częsty kontakt z reprezentacją organizacji 
członkowskich. Pozostajemy również w kontakcie z 
Ośrodkiem św. Jana Pawła II (z księdzem P. Karasiukiem), 
Ambasadą RP w Canberze, a także Radą Naczelną Polonii 
Australijskiej (RNPA). Na zjeździe RNPA, który odbył się w 
czerwcu br., ROP reprezentowali Wanda Horky (sekretarz) i 
Andrzej Alwast (prezes). Zjazd miał miejsce w Dandenong 
(Wiktoria) i połączony był z uroczystościami obchodów 60. 
rocznicy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. 

Najazd Rosji na Ukrainę oraz masowe ucieczki jej 
obywateli z obszarów objętych działaniami wojennymi, 
dziesiątki tysięcy uchodźców przekraczających granice z 
Polską w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, odbiły się 
szerokim echem na całym świecie, także w Australii. W 
zbiórkach pieniężnych na pomoc ludziom w Ukrainie i tym, 
którym udało się wyjechać z kraju, wzięła udział Polonia 
Canberry. Między innymi nadzwyczaj udana impreza została 
zorganizowana przez Klub Orzeł Biały z inicjatywy menadżera 
Klubu, Andrzeja Bajkowskiego. Wzięły w niej udział 
społeczności Ukrainy, Litwy, Łotwy i Polski, a także 
przedstawiciele ambasad wszystkich tych krajów. Do sukcesu 
tej imprezy w dużym stopniu przyczynił się masowy udział 
Australijczyków.  ◼ Europejski Festiwal Wielokulturowy, KOB | zdj. KOB  

Stoisko ukraińskie w KOB | zdj. KOB  
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KLUB SENIORA 
Halina Stawska, prezes 

Rok 2021 zakończyliśmy uroczystym 
grudniowym spotkaniem Bożo-

narodzinowym w gronie 34 osób. Dołączyła do nas również 
grupa pań pochodzenia ukraińskiego, które zresztą już to 
czynią od dobrych kilku lat. Mamy bardzo zbliżone zwyczaje i 
tradycje więc się 
świetnie rozumiemy i 
lubimy razem 
świętować. Dzieliliśmy 
się opłatkiem, 
śpiewaliśmy kolędy 
przy akompaniamencie 
Renaty Hanxomphou, a 
w świątecznie 
udekorowanej sali 
również 
degustowaliśmy 
tradycyjne wigilijne 
potrawy. Przy dzieleniu 
się opłatkiem i 
składaniu sobie życzeń 
Seniorzy otrzymali w 
prezencie dekoracyjne 
bombki choinkowe. 

Po przerwie 
noworocznej, nowy rok 
2022 pozwolił nam 
działać w Klubie 
Seniora w szerszym 
zakresie. Restrykcje 
covidowe zostały 
zmniejszone i dlatego 
też mogliśmy zacząć 
swobodniej 
funkcjonować. 
Spotykamy się na razie 
wyłącznie w Ośrodku 
św. Jana Pawła II w 
Narrabundah, gdzie 
mamy swoje zaplecze, 
możliwość korzystania 
z sali przykościelnej oraz regularnie odprawiane przed 
spotkaniami msze święte. Modlimy się głównie w intencjach 
Seniorów i ich rodzin. 

Na każdym spotkaniu staramy się przeprowadzić krótką 
gimnastykę dla podtrzymania sprawności fizycznej, którą 
Seniorzy mogą także wykonać każdego dnia w swoich domach. 
Dostarczamy też wydruki o zdrowiu razem z przepisami, które 
pomogą nam w utrzymaniu dobrego samopoczucia oraz tak 
potrzebnej dla każdego z nas odporności organizmu. Jeżeli te 
podstawowe elementy zastosujemy, na pewno utrzymamy 
lepsze zdrowie, samopoczucie i będziemy lepiej funkcjonować. 

W kwietniu szybkimi krokami zbliżyły się Święta 
Wielkanocne i nasze tradycyjne spotkanie świąteczne. 
Zaskoczyły nas piękne dekoracje z bazi przyniesione przez 
Jolę Zawadka i kolorowe palmy własnoręcznie wykonane 
przez p. Wiesławę Cantanzariti. Cieszyły oczy kolorowe jajka, 
tradycyjny bukszpan zdobiący stoły oraz świąteczne potrawy 
z wielkanocnym żurkiem na czele. Dopisało też liczne grono 
uczestników, świąteczna atmosfera, życzenia składane sobie 
wzajemnie przy dzieleniu się jajkiem oraz recytacje polskiej 

poezji świątecznej. To było wspaniałe spotkanie 
Wielkanocne! 

Dziękujemy księżom Chrystusowcom za ich udział i 
wieloletnie wsparcie.  

Na spotkaniu majowym obchodziliśmy urodziny naszych 
członków. Byli to: wiceprezes Eva Buchaniec, skarbnik Marek 
Stawski oraz Grażyna Milewska. Nieobecna była niestety 
czwarta solenizantka i nasza sekretarka Halina Kobiałka. 
Wszystkim solenizantom pogratulowaliśmy i   zaśpiewaliśmy 

„100 lat” życząc 
zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 
Solenizanci dostali też 
symboliczne prezenty. 
Urodzinowe celebracje 
zakończyliśmy lampką 
wina i tortem. 
Niedawno dołączyła do 
nas nowa Seniorka pani 
Urszula, która 
przeprowadziła się z 
Sydney do Canberry. 
Na spotkanie przynio-
sła pyszną babkę. 
Witamy ser-decznie w 
naszej grupie. 
W Klubie Seniora 
mamy niestety kilka 
chorych osób, z którymi 
staramy się kontakto-
wać na bieżąco.  
Życzymy im szybkiego 
powrotu do zdrowia i 
do naszego Klubu. 
Dziękujemy Radzie 
Organizacji Polskich w 
ACT za przekazywanie 
nam regularnie raz w 
roku $3.000 z 
Funduszu SPK. Jest to 
ogromna pomoc w 
naszej działalności dla 
dobra Seniorów. 
Obecnie 
przygotowujemy się do 

obchodów 15-lecia Klubu Seniora. 
Jest to piękny jubileusz i szmat 
czasu, w którym staraliśmy się zająć i 
zaopiekować gronem Polaków w 
starszym wieku. Chodziło nam o to, 
aby nie czuli się samotni i 
opuszczeni, ale żeby mieli możliwość 
otrzymania potrzebnych informacji i 
spotykania się ze swoimi rodakami 
zachowując polskie tradycje i 
zwyczaje. Szczegóły dotyczące 
obchodów tej rocznicy podamy w 
następnej Kronice Polonii. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do dołączenia do 
nas. Wszelkie informacje na temat 
działalności Klubu oraz zdjęcia z 
naszych spotkań można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: 
www.klubseniora.org.au  ◼ 

Spotkanie Wielkanocne, kwiecień 2022.  | zdj. KS 

Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, grudzień 2021 

http://www.klubseniora.org.au
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POLSKA SZKOŁA 
W PHILLIP 
Piotr Antonik, kierownik Szkoły 

Ponieważ w roku 2021 i na początku 
2022 przeszliśmy przez wiele zmian 
związanych z kwarantanną i izolacją, 

nasza szkoła postanowiła nie otwierać drzwi w pierwszym 
semestrze br. Na szczęście restrykcje złagodniały i mogliśmy 
rozpocząć zajęcia w drugim semestrze. Mam nadzieję, że 
będziemy pracować bez przeszkód do końca roku szkolnego, a 
nasi nauczyciele będą mogli zaplanować więcej zajęć i 
wycieczek szkolnych dla dzieci. 

Niestety, podobnie jak to miało miejsce w wielu 
placówkach szkolnych, nasza szkolna kadra została dotknięta 
przez Covid i kilkoro nauczycieli nie powróciło do pracy w 
szkole w tym roku. Nasi nauczyciele wykonali niesamowitą 
pracę, aby zminimalizować braki kadrowe m.in. przez łączenie 
klas, gdy jest to konieczne. W związku z tym: 

Mam nadzieję, że zakłócenia w szkole są już za nami i przez 
resztę roku będziemy mieć pozytywne doświadczenia z nauką. 

Obecnie, w naszej szkole prowadzimy łącznie 5 klas dla 
dzieci i 3 klasy dla dorosłych. Zajęcia prowadzą Ela Iwanek, 
Kasia Dzielińska-Bartlet, Klara Gruntowicz, Kasia Rymarczyk, 
Kasia Mikołajczak i Kasia Williams. Klasy dla dorosłych 
prowadzą Mariola Patejuk, Magda Waszczeniuk i Jarosław 
Anczewski. 

Jedna z naszych uczennic, Julia 
Liso z klasy dla dzieci uczących 
się języka polskiego od podstaw, 
została laureatką wyróżnienia 
Konsula Generalnego RP dla 
najlepszych uczniów szkół 
polonijnych na rok 2021. Każda 
szkoła może zgłosić do 
wyróżnienia tylko jednego 
ucznia, wybranego na podstawie 
oceny postępów w nauce języka 
polskiego, zaangażowania w 
naukę i życie szkoły, 
kreatywność i chęć 
samodzielnego poszerzania 
wiedzy o Polsce. 

Szkoła w Papui Nowej Gwinei 

W ubiegłym roku Polonia w Canberze na czele z Polską 
Szkołą, po rozmowie z ks. Damianem, polskim misjonarzem 
prowadzącym ośrodki szkolne w Papui Nowej Gwinei, 
proboszczem parafii i administratorem szkoły im. Św. Rodziny 
w Muli, i zorganizowała zbiórkę pod hasłem: „Ławka dla mojej 
koleżanki i kolegi z Muli”. Polska Szkoła w Canberze 
utrzymuje bliskie kontakty ze szkołą w Muli i stara się 
pomagać w miarę naszych skromnych możliwości. Celem 
zbiórki był zakup funkcjonalnych ławek szkolnych, gdyż dotąd 
zdecydowana wiekszość naszych małych przyjaciół z Papui 
korzystała wyłącznie „z uroków piaskowej podłogi” lub też 
prostych ławek zbitych z desek. 

Ostatecznie udało się nam zebrać i przekazać łącznie 
$3,500. Z uwagi na nieoczekiwaną awarię agregatu do 
produkcji prądu, za naszą zgodą, część zebranej kwoty 
wsparła pilny i niezbędny dla funkcjonowania szkoły zakup 
nowego agregatu prądotwórczego o mocy 6 KV. Za resztę 
zakupione zostały ławki szkolne. 

Ksiądz Damian przesłał do naszej Szkoły osobisty list z 
podziękowaniem za okazane wsparcie: „… dziękuję za 
współpracę, wsparcie i modlitwy naszym drogim przyjaciołom w 
Canberze. Zapewniam każdego z Was o naszej pamięci w naszych 
codziennych modlitwach”. 

Jesteśmy przekonani, że współpraca Polskiej Szkoły ze 
szkołą w Muli jest, z jednej strony, wyrazem realnego 
wsparcia edukacji miejscowych dzieciaków, z drugiej zaś, 
zaangażowaniem Polonii Canberry w pomoc polskim 
misjonarzom pracującym w Papui Nowej Gwinei.  ◼ 

Autor zdjęć: ks. D. Szumski 

POSZUKUJEMY KILKU ZMOTYWOWANYCH CZŁONKÓW POLSKIEJ 
SPOŁECZNOŚCI, KTÓRZY CHCIELIBY UCZYĆ W PSC. JEST TO BARDZO 

SATYSFAKCJONUJĄCA PRACA, KTÓRA ZAPEWNIA, ŻE NASZE DZIECI 
MOGĄ UCZYĆ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO, A POLSKA KULTURA I TRADYCJE 

SĄ PRZEKAZYWANE NASTĘPNEMU POKOLENIU POLONII. 
ZAINTERESOWANYCH BARDZO PROSZĘ O BEZPOŚREDNI KONTAKT 

NA ADRES: POLISHSCHOOLCANBERRA@GMAIL.COM 

Julia Liso | zdj. A. Liso 

Szkolny sklepik | zdj. PSz 

mailto:polishschoolcanberra@gmail.com
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TOWARZYSTWO SZTUK PIĘKNYCH 
Irena Zarębski 

W nowym 2022 roku nasze pierwsze spotkanie 
organizacyjne odbyło się w dniu 9 marca. Dyskutowałyśmy o 
planach naszej organizacji. Jako pierwszą zaplanowałyśmy 
wycieczkę do Adaminaby, celem poznania historii tego 
regionu. Ale jeszcze wcześniej, po wirtualnych uzgodnieniach 
z członkami organizacji, odwiedziłyśmy Galerię Narodową, 
gdzie podziwiałyśmy niepowtarzalny styl i efekty malarskie 
australijskiego artysty, Jeffrey’a Smart. 

18 marca br. pojechałyśmy na wycieczkę do Adaminaby 
prywatnymi samochodami członków TSP. Zakwaterowanie 
było też na koszt własny uczestników wycieczki w „Hide-n-
Rest Pyramids”, Rocky Corner. Właścicielką tego 
atrakcyjnego obiektu jest Marta, Polka z pochodzenia.  

Zgodnie z planem odwiedziłyśmy wiele interesujących 
miejsc i zapoznałyśmy się z historią powstania zapory wodnej 
– Lake Ecumbene. W związku z istniejącą w tym regionie od 
wielu dziesiątków lat suszą, w 1949 r. rząd australijski 
uchwalił ustawę o budowie olbrzymiego systemu 
zapewniającego magazynowanie wody jak i energii 
elektrycznej – Snowy Mountains Hydroelectric Scheme 
(SMHS). Na etapie projektowania okazało się, że konieczna 
będzie relokacja miasta Adaminaby o siedem kilmetrów na 
północny-wschód. Przesiedlenia i transport domów 
rozpoczęto 1956 r. Przeniesiono 102 budynki i 2 kamienne 
kościoły. Budowę zapory ukończono w 1958 r. w wyniku 
czego powstało jezioro Ecumbene, będące częścią SMHS. 
Obecnie Adaminaby tętni życiem odwiedzających miasteczko 
turystów, miłośników wędkarstwa, narciarstwa, sportów 
wodnych czy spacerów po buszu. 

Odwiedziłyśmy również Museum Snowy Sheme 
Adaminaby Dam. W muzeum można się zapoznać z 
interesującą prezentacją materiałów projektowo-
budowlanych oraz eksploatacji infrastruktury powstałej w 
ramach SMHS – projektu uznanego za ogromne osiągnięcie 
inżynieryjne w tamtych czasach, którego budowa trwała 
ponad 20 lat. Można też zobaczyć kolekcję maszyn, sprzętu, 
dzieł sztuki, fotografie, mapy, instrumenty muzyczne, artykuły 
gospodarstwa domowego i wiele innych eksponatów z czasów 
budowy zapory Lake Ecumbene. 

Następne miejsce, które zwiedziłyśmy to piękne jaskinie 
Yarrangobily w pobliżu Adaminaby. Zachwycały nas 
wspaniałe widoki, jak i różnorakie kształty stalagmitów i 
stalaktytów w jaskini. Nie obyło się bez dreszczu emocji na 
nieutwardzonej, zniszczonej ulewnymi deszczami drodze 
dojazdowej do jaskiń. 

W dniu 3 kwietnia w Klubie Orzeł Biały odbyła się impreza 
mająca na celu zebranie funduszy na pomoc Ukrainie. 
Towarzystwo Sztuk Pięknych ufundowało kosz pełen 
prezentów jako dotację na loterię fantową. 

Spotkanie Wielkanocne odbyło się w dniu 8 kwietnia. Były 
koszyki z pisankami i opowieści o tradycjach Świąt 
Wielkanocnych.  

Mile będą widziani nowi członkowie Towarzystwa Sztuk 
Pięknych. Zapraszamy.  ◼ 

Anna Waldon-Rodzoś 
Grupa Bursztynki powstała z autentycznej potrzeby 

nawiązania i utrzymania kontaktów wśród młodszego 
pokolenia Polonii z małymi dziećmi. Mimo restrykcji 
covidowych obowiązujących w pierwszych miesiącach 2022 
r., a także ograniczeń czasowych bardzo zajętych codziennymi 
obowiązkami rodziców naszych najmłodszych, udaje się nam, 
niestety dość nieregularnie, organizować spotkania dla 
naszych pociech. Dzieci mają okazję, poprzez zabawę 
i rozmowy w języku polskim ze swoimi rówieśnikami, rozwijać 
polskie słownictwo, poznawać polskie zwyczaje i tradycje.  

Naszym spotkaniom towarzyszy bardzo ciepła 
i przyjacielska atmosfera. Przy niewielkim wysiłku jaki 
wymaga ich organizacja, wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli, 
świetnie się bawią. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych – rodziny z małymi dziećmi, chętnych do 
wzięcia udziału w naszych spotkaniach i chętnych do pomocy 
w pracy organizacyjnej.  

Prosimy o kontakt przez nasza stronę Facebook: 
Bursztynki Polish Playground in Canberra: https://
facebook.com/groups/897331126949324 albo telefonicznie: 
Ania Waldon-Rodzoś 0401-350-547.  ◼ 

„Hide-n-Rest” od lewej: I. Zarębski, J. Różycka, 
Z. Sulikowski, U. Baczyński, I. Kulesza | zdj. TSzP 

https://facebook.com/groups/897331126949324
https://facebook.com/groups/897331126949324
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THE FRIENDS OF 
CHOPIN AUSTRALIA 

Ben James, president 

Chopin in Australia’s Musical Life 

The Friends of Chopin Australia, like the rest of Australia 
and the world, is looking with hope to the easing pandemic 
situation both locally and internationally. With some 
confidence we are now planning a more active 2023, with 
concerts and activities, and a return to Poland. In all cases, 
looking forward to face-to-face meetings with friends and 
colleagues, as well as the opportunity to make new friends.  

Chopin’s music has been a great healer and connector 
through times of isolation in the pandemic. It has been 
encouraging to see the growth of creativity occurring over 
digital means in the last few years, be it individual musicians, 
organisations, or concert halls that have made a concerted 
effort to continue to reach their audiences through new 
platforms and by new means.  

The National Institute of Fryderyk Chopin in Warsaw is 
leading the way in this regard. The 18th International Fryderyk 
Chopin Piano Competition was held at the end of last year and 
was a tremendous success, despite its postponement (from 
2020 to 2021) and concerns over the Delta and Omicron 
variants. Concerts were broadcast around the world through 
impeccable and high-quality live streaming. Supporting 
programs and social media presence allowed the audience 
access to competitors and the behind the scenes in the 
National Philharmonic (where it is staged) that haven’t been 
possible in previous editions. The Chopin and His Europe 
Festival (in August, Warsaw) is set for a spectacular edition 
this year, and preparations have already begun to hold the 2nd 
edition of the International Chopin Competition on Period 
Instruments in Warsaw in October 2023.  

Although the Friends of Chopin Australia has taken the 
opportunity of the pandemic to focus on a number of internal 
matters in place of concerts, we have also taken the 
opportunity to commission a new work which will be the focus 
of our first concert in 2023. It is a piano trio, and the composer 
is Penelope Thwaites OAM. Some of you may remember 
Penelope from our Chopin’s Birthday Concert at the Polich 
Embassy in February 2019 where she played and spoke to the 
connections between Chopin’s music and Polish folk music. 
London-based Penelope has had a long and distinguished 
career as a performer and a composer, and it will be a delight 
to have her give the premier of this new piece here in 
Canberra next year.   

I should just mention that another of our composition 
commissions has just recently been performed at the 
Canberra International Music Festival (CIMF). The piece is 
called “The Arrival” and was commissioned from Canberra-
based indigenous composer Christopher Sainsbury to mark 
the centenary of Poland’s regaining Independence 1918-
2018. The work is for solo piano and describes the migrant’s 
journey to their new Australian home, with Polish and 
Australian birdsong figuring in the piano to bridge the two 
lands. It was performed in 2018 and at this year’s CIMF by 
Edward Neeman. 

We are looking forward to seeing you all very soon at our 

next concert, and you can keep up with our activities in the 

meantime on our Facebook page.  ◼ 

O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 

 Ś † P  

Bernard Zdzisław Skarbek 
Urodzony 1.07.1921 w Zakroczymiu, Polska 

Zmarł 24.04 2021 w Canberze, Australia 
Odszedł jeden z najstarszych członków 
polskiej społeczności w Canberze, z 
pewnością najstarszy weteran II wojny 
światowej, który w ubiegłym roku 
obchodził swoje setne urodziny. 
Bernard Skarbek miał 18 lat w chwili 
wybuchu wojny. Jego ojciec, Kazimierz 
Skarbek został zamordowany w 1940 
r., Bernard wraz z rodzeństwem i 
matką został wywieziony do 
Kazachstanu. W 1942 r. wstąpił do 
Armii Andersa. Służył w 10. Dywizji 
Piechoty, później w 3. Karpackim 

Batalionie Łączności 3. Dywizji Strzelców Karpackich 
2. Korpusu Polskiego. Brał udział w kampanii włoskiej. Był 
uczestnikiem m.in. bitew o Monte Cassino, Ankonę, Loreto i 
Bolonię. Został ranny podczas bombardowania Loreto. 
W 1956 r. emigrował wraz z rodziną z Anglii do Australii 
i osiedlił się w Canberze. Brał czynny udział w życiu polonijnej 
społeczności, przez wiele lat działał w Stowarzyszeniu 
Polskich Kombatantów. Co roku brał udział w marszach 
weteranów wojennych 24 kwietnia (ANZAC Day). 
Za udział w czynie zbrojnym podczas II wojny światowej oraz 
za zasługi w pracy społecznej otrzymał 23 medale i odznaki. 

Cześć Jego pamięci. 

 Ś † P  

Maria Kwasigroch  
Urodzona 12.07.1922 r. w Polsce 
Zmarła 14.05.2022 r. w Canberze 

W 1950 r. przyjechała wraz z mężem Zbigniewem 
(zm. 1998 r.) i dziećmi do Australii (Bonegilla Migrant 
Camp w Wiktorii). Mieszkała w Canberze od 1952 r. 

Była członkinią Koła Polek i Klubu Seniora 
Pozostawiła dzieci: Jerzego, Irenę i Stanisława z rodzinami, 

czworo wnuków i czworo prawnuków.  

Cześć Jej pamięci. 

 Ś † P  

Henryk Korab 
Urodzony 25.06. 1924 w Polsce 
Zmarł 26.05.2022 w Canberze 

W czasie II wojny św. był więźniem obozów  
koncentracyjnych w Buchenwald i Birkenau. 

Po wojnie osiedlił się na ziemiach odzyskanych, 
w Lubawce koło Wrocławia. 

Do Australii przybył wraz z żoną Kazimierą, córką  
i dwoma synami w 1961 r. i osiadł w Canberze. 

Był człowiekiem pogodnym i hojnym.  
Pomagał w budowie kościoła w Narrabundah.  

Działał w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 
Był wieloletnim i lubianym członkiem Klubu Seniora. 

Został odznaczony przez polski rząd medalem „Pro Patria”. 
Pozostawił córkę i dwóch synów, 9 wnuków i 14 prawnuków. 

Cześć Jego pamięci. 
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POLSKA I AUSTRALIA 
PRZYJAŹŃ, SOLIDARNOŚĆ, 
WSPÓLNE INTERESY 

Opr. Ambasada RP w Canberze 

20 lutego 2022 r. minęło 50 lat od nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską i Australią. Przygotowania 
do obchodów tej rocznicy rozpoczęliśmy w Ambasadzie RP w 
Canberze znacznie wcześniej. W 2021 r., wspólnie z 
Ambasadą Australii w Warszawie, ogłosiliśmy konkurs na logo 
obchodów, które towarzyszyć miało wydarzeniom 
rocznicowym przez cały rok 2022. Do konkursu zgłoszonych 
zostało ponad 500 prac z Polski i Australii. Zwyciężyło logo 
pana Macieja Kwaśniewskiego ze Szczecina, za elegancką 
prostotę oraz interesujące połączenie symboli Polski i 
Australii z liczbą 50. 

Także w ubiegłym roku 
podjęliśmy, wraz z Radą 
Naczelną Polonii Australijskiej, 
prace nad specjalną publikacją 
w języku angielskim (planowana 
jest też wersja polska), która 
przybliża Australijczykom 
ciekawe polsko-australijskie 
historie oraz różne obszary 
współpracy. Efektem jest 
broszura zatytułowana „Polish-

Australian Connections. Our shared history and experiences” do 
lektury, której serdecznie zachęcamy, aby przypomnieć sobie 
jak wiele wątków, historii, wspólnych działań oraz postaci 
łączy Polskę i Australię. Od Pawła Edmunda Strzeleckiego, 
Góry Kościuszki, Polish Hill River, polsko-australijskiego 
braterstwa broni pod Tobrukiem, udziału australijskich 
lotników w Powstaniu Warszawskim; poprzez polską 
imigrację do Australii, pomoc Australii dla „Solidarności”, 
aktywność i osiągnięcia australijskiej Polonii; po polską 
zbiórkę prawie pół miliona złotych dla dotkniętego pożarami 
buszu Parku Narodowego Kościuszki (PNK), czy nasze 
wsparcie dla Australii w walce z COVID-19 poprzez 
odsprzedanie 1 mln szczepionek w kluczowym momencie 
walki z pandemią. (https://issuu.com/polishembassycanberra/
docs/polish_australian_connections-brochure) 

Na półmetku roku rocznicowego mamy za sobą wiele 
innych zrealizowanych inicjatyw. Dokładnie w dniu rocznicy, 
20 lutego br., Premier Polski Mateusz Morawiecki oraz 
Premier Australii Scott Morrison opublikowali Wspólne 
Oświadczenie, w którym wskazali m.in.: „Dziś jesteśmy dumni z 
naszej przyjaźni, pewni naszych wspólnych interesów i 
optymistycznie nastawieni do możliwości, które są przed nami”. 
Tego samego dnia wizytę w Warszawie złożyła australijska 
szefowa dyplomacji Senator Marise Payne, która odbyła 
rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych RP Zbigniewem 
Rau, na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz 
regionie Indo-Pacyfiku. Ministrowie zgodzili się, że mimo 
dzielącej nasze kraje odległości, relacje dwustronne oraz 
współpraca na forach wielostronnych między Polską i 
Australią są bardzo dobre. Minister Payne rozmawiała 
również z Szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii 
Prezydenta RP, Ministrem Jakubem Kumochem. Siedziba 
Prezydenta – Pałac Prezydencki – została podświetlona 
wieczorem 20 lutego br. w barwach flag Polski i Australii. Tego 
samego dnia na biało-czerwono podświetlonych zostało kilka 
budynków w australijskiej stolicy: National Carillon, Royal 
Australian Mint, Questacon oraz Malcolm Fraser Bridge. 

50. rocznica nawiązania relacji polsko-australijskich 

została też uczczona na szczeblu parlamentarnym. Sejm RP 
przyjął w styczniu 2022 r. przez aklamację uchwałę w sprawie 
rocznicy, wyrażając „…głębokie zadowolenie z więzi łączących 
nasze państwa i narody pomimo dzielącej nas odległości 
geograficznej”. W australijskim Parlamencie federalnym w 
lutym br. miała miejsce dyskusja zainicjowana wnioskiem o 
uczczenie 50-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych oraz 
długiej tradycji współpracy dwustronnej, złożonym przez 
przewodniczącego parlamentarnej Grupy Przyjaźni Australia-
Polska, Jasona Falinskiego, którego poparli inni 
parlamentarzyści. 

Oficjalne obchody 50. rocznicy w Canberze, z udziałem 
przedstawicieli władz australijskich, odbyły się w Ambasadzie 
w maju 2022 r., wraz z uroczystością z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja. Miesiąc wcześniej, dla symbolicznego 
uczczenia naszej przyjaźni i współpracy z Parkiem 
Narodowym Kościuszki, w Geehi, w pobliżu Góry Kościuszki, 
zasadzonych zostało 50 eukaliptusów. Każde z drzew 
symbolizuje jeden rok z 50-lecia naszych dwustronnych 
relacji, co wyjaśnia pamiątkowa tablica umieszczona w tym 
miejscu. Wraz z Ambasadorem Michałem Kołodziejskim oraz 
Dyrektorem PNK, Kylem Williamsem, drzewa zasadzili też 
przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z burmistrzem 
regionu Snowy Valleys Ianem Chaffey, Aborygeni z plemienia 
Monaro Ngarigo, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz 
reprezentanci Polonii australijskiej, która od lat aktywnie 
wspiera odbudowę unikalnej dla Góry Kościuszki flory i fauny. 
Wydarzenie było połączone z upamiętnieniem odkrycia i 
nazwania Góry Kościuszki przez polskiego badacza i 
podróżnika Pawła Strzeleckiego w marcu 1840 r.  

Ambasada wsparła też projekt „Unity – Stories About Us”, 
realizowany przez organizację polonijną Polish-Australian 
Business Forum, prezentujący sylwetki dziesięciu współcześnie 
żyjących Polaków i osób polskiego pochodzenia, który 
pokazuje jak istotny wkład wniosła polska społeczność w 
rozwój Australii. 

Na początku maja br. mieliśmy ponadto okazję do promocji 
Polski oraz pięciu dekad relacji dyplomatycznych z Australią 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w 
Canberze. W ramach festiwalu odbyły się dwa koncerty 
polskiej muzyki klasycznej, w tym uroczysta gala „La Polonaise 
– A Polish Gala”, z utworami Fryderyka Chopina i Grażyny 
Bacewicz w wykonaniu wybitnego pianisty Łukasza 
Krupińskiego oraz Orava String Quartet, tworzonego przez 
muzyków polskiego pochodzenia.  

Przed nami kolejne inicjatywy z okazji roku 
jubileuszowego w Canberze i innych australijskich miastach, 
których zwieńczeniem będzie grudniowy Festiwal Polskiej 
Kultury i Sztuki „PolArt” w Sydney, największy festiwal 
polskiej kultury na półkuli południowej.  

Więcej informacji o obchodach można znaleźć na: 
www.gov.pl/australia  ◼ 

Podczas sadzenia drzew w PKN, od lewej: Ch. Darlington, menadżer 
PNK; M. Kołodziejski, Amb. RP; A. Kozek, Kościuszko Heritage Inc; K. 

Williams, dyrektor PNK; w tancerze zespołu Lajkonik | zdj. K. Małek  

https://issuu.com/polishembassycanberra/docs/polish_australian_connections-brochure
https://issuu.com/polishembassycanberra/docs/polish_australian_connections-brochure
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PROJEKT „UNITY” 

Opr. Rafał Jarosz 

Polsko-Australijskie Forum Biznesu (PABF) jest 
najbardziej aktywną obecnie polonijną organizacją biznesową, 
promującą współpracę handlowo-inwestycyjną pomiędzy 
Australią i Polską. Jest organizacją non-profit z biurami 
stanowymi w Sydney, Melbourne i Perth, zrzeszającą zarówno 
podmioty korporacyjne, jak i członków indywidualnych. Jej 
głównym celem jest budowanie sieci kontaktów wśród Polonii 
biznesowej, wsparcie polskich firm poszukujących partnerów 
biznesowych w Australii oraz promocja Polski jako 
wiarygodnego partnera biznesowego. 

PABF prowadzi również wiele działań i projektów z 

zakresu szeroko rozumianej promocji Polski oraz Polaków w 

Australii. I właśnie w ramach działań promocyjnych, PABF 

postanowiła przygotować projekt, którego celem jest 

szerzenie wiedzy o Polakach, którzy w sposób wyjątkowy 

przyczynili się do rozwoju Australii. Życiorysy osób, które nie 

tylko motywują i są ciekawe, ale których działalność w bardzo 

konkretny sposób miała wpływ na rozwój Australii w 

jakiejkolwiek dziedzinie. 

Pierwsza edycja projektu „Unity – Stories About Us” została 
właśnie ukończona. We współpracy z kilkoma organizacjami, 
Ambasadą RP oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu 
dokonano selekcji pierwszych bohaterów projektu i 
przeprowadzono z nimi półgodzinne wywiady. W pierwszej 
dziesiątce bohaterów projektu znalazły się osoby młode, jak 
Bart Kołodziejczyk czy Krzysztof Czerwiński, które żyjąc już w 
wolnej Polsce, zdecydowały się z różnych względów na wyjazd 
na stałe do Australii. Są też osoby, których komunizm zmusił 
do opuszczenia Polski, jak Sev Ozdowski czy Tad Wątroba. 
Wielu z nich wybrało życie w Australii poszukując nowych 
wyzwań czy możliwości, jakie oferuje ten kraj. Dzielą się 
swoimi doświadczeniami i pierwszymi latami z emigracji 
dzielonymi pomiędzy tym co „utracone”, a tym co jeszcze 
„nieznane”. Łączy ich pamięć o Polsce, jak również gotowość i 
chęć do celebrowania i promowania polskiej kultury, nauki czy 
biznesu. Jak podkreśliła we wstępie pomysłodawczyni 
projektu i obecna prezydent PABF, dr Anna Wójt: „… słuchając 
tych rozmów doświadczamy wyjątkowej ciekawości życia naszych 
bohaterów połączonej z optymizmem i nadzieją na tzw. lepsze 
jutro”. 

Zachęcam do tego aby zajrzeć na stronę PABF pod 
adresem: www.pabf.com.au/Unity i w wolnej chwili wysłuchać 
wybranych historii bohaterów projektu. PABF zapewnia o 
kolejnych jego edycjach, gdyż osób wartych pokazania jest 
znacznie więcej. 

„To niesamowite, jak wielu Polaków, którzy zdecydowali się na 
emigrację z Polski, wpłynęło na pozycję, jaką obecnie ma 
Australia” – mówi A. Wójt i dodaje: „… wielu osób z pewnością 
jeszcze nie mieliśmy okazji poznać, wielu nie znamy”. Celem 
projektu „Unity” jest docieranie i przedstawianie 
Australijczykom historii Polski oczami naszych rodaków, 
których życie związało z Australią. 

PABF prowadzi obecnie kampanię promującą projekt 
„Unity” wśród Australijczyków, zachęcając ich do zapoznania 
się z Polską i Polakami, którzy łączą swoimi życiorysami 
Polskę z Australią. 

A oto pierwsza dziesiątka bohaterów projektu „Unity”: 
Dr Bartłomiej (Bart) Kołodziejczyk – inżynier-innowator 
zajmujący się nanotechnologią. W 2022 r. otrzymał Medal 
Orderu Australii za zasługi dla nauki w rozwoju technologii 
energetyki wodorowej. Jest założycielem organizacji 
„Scientists in Residence” oraz „Annual Indigenous Sustainability 
Forum”, które promują wdrażanie praktyk zrównoważonego 
rozwoju. 
Dr Betina Szkudlarek – profesor w dziedzinie zarządzania w 
Business School na University of Sydney. Kieruje programem 
Master of Management, który został uznany za najlepszy 
program zarządzania w Australii wg Financial Times i The 
Economist oraz nr 1 w Azji wg rankingu QS World University 
Ranking.  
Prof. Sev Ozdowski – socjolog, obrońca praw człowieka. W 
1975 r. został Komisarzem Praw Człowieka oraz Komisarzem 
ds. Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2000-
2005; był przewodniczącym Australijskiej Rady 
Wielokulturowej (2014-21). 
Tad Wątroba – dyrektor wykonawczy Hancock Prospecting 
Group, wiodącej firmy wydobywczej w Australii i na świecie. 
Przyczynił się do spektakularnego rozwoju HPG, która 
posiada prawa do wydobywania surowców mineralnych w 
jednych z największych dzierżaw w Pilbara, Queensland, 
Wiktorii, Terytorium Północnym, a także w Ekwadorze.  
Marzena Wasikowska – artystka fotomedialna badająca idee 
mitu i środowiska. Jej prace obejmują portrety, pejzaże 
wodne. Jej najnowsze prace prezentowane są w serii Earth’s 
Self-Correcting Systems: Gold Coast and Alaska, Journey 
Reluctantly Taken i Forensic Landscapes. Obecnie jest 
doktorantem na kierunku fotografii i sztuki medialnej na ANU. 
Peter Kasprzak – innowator, strateg, przedsiębiorca z Perth. 
Jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Innovate 
Australia. W 2021 r. znalazł się na liście stu najlepszych 
australijskich innowatorów.  
Edmund Obiala – wielokrotnie nagradzany inżynier i dyrektor 
projektów konstrukcji wielkoskalowych m.in. stadionu 
olimpijskiego w Sydney. Jest Honorowym Obywatelem 
rodzinnej wsi Złotniki Kujawskie, od wielu lat sponsoruje 
pochodzących z biednych rodzin uczniów z tego regionu. 
Krzysztof Czerwiński – organista, dyrygent i nauczyciel 
śpiewu, zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów. 
Występował w Polsce, Rosji, Francji, Holandii, Austrii, Anglii, 
Niemczech, USA i Australii. Mieszka w Sydney i pracuje jako 
dyrektor muzyczny w Macquarie Chapel Presbyterian 
Church. 
Jenny Morawska – naukowiec w dziedzinie genetyki 
molekularnej, uznawana jest za jednego z pionierów 
doradztwa korporacyjnego w Australii, współtwórczyni 
znaczących projektów w zakresie zarządzania w usługach 
finansowych, bankowości, badaniach i technologii. Była 
doradcą ONZ i zajmowała wysokie stanowiska w rządzie 
federalnym Australii. Jest założycielką, CEO i prezydentem 
firmy konsultingowej The Morawska Group. 

Lidia Morawska – fizyk, profesor School of Earth and 
Atmospheric Sciences na Queensland University of 
Technology (QUT), wybitna specjalistka w dziedzinie jakości 
powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem ultradrobnych 
cząsteczek atmosferycznych oraz ich wpływu na zdrowie 
człowieka i środowisko, doradca WHO przy opracowaniu 
wytycznych dotyczących jakości powietrza. Dzięki 
opracowaniu zaleceń wynikających z przełomowych badań 
nad rozprzestrzenianiem się w powietrzu cząstek 
obciążonych wirusen SARS-CoV2, znalazła się w 2021 r. na 
liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie magazynu 
Time.  ◼ 

http://www.pabf.com.au/Unity
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POMOC DLA WALCZĄCEJ UKRAINY 
24 lutego 2022 r., Rosja rozpoczęła niespodziewanie 

inwazję na Ukrainę doprowadzając do otwartej wojny. Celem 
politycznym Rosji jest uniemożliwienie Ukrainie dalszej 
integracji z Zachodem, w tym w strukturach Unii Europejskiej 
oraz NATO, a jednocześnie doprowadzenie do marginalizacji 
kraju poprzez obalenie władz ukraińskich i ustanowienie 
marionetkowego, prorosyjskiego rządu. 

Pomimo znacznej dysproporcji potencjałów, ukraińskie 
siły zbrojne heroicznie stawiają opór, nie dopuszczając do 
zdobycia stolicy kraju i broniąc dzielnie innych miast i 
miasteczek Ukrainy. 

Inwazja Rosji na Ukrainę zmienia sytuację geopolityczną, 
zarówno w Europie, jak na świecie. Trudno dzisiaj 
jednoznacznie oceniać, jakie długoterminowe następstwa 
przyniesie ten konflikt. Wiadomo już jednak, że nie będzie tu 
żadnych wygranych stron, a wyłącznie przegrani. Jeszcze 
niecały rok temu, Ukraina świętowała trzydziestolecie swojej 
niepodległości. Po blisko ćwierćwieczu nadeszła godzina 
wielkiej próby – wojna z Rosją. Rząd, wojsko, jak i sami 
obywatele Ukrainy, potwierdzają dziś czynem, że niepodległe 
państwo jest im potrzebne, niezależnie od tego, w jakim 
stopniu realizuje ono ich aspiracje. A Moskwa jest dla nich 
nadal największym zagrożeniem. 

Wraz z rozpoczęciem wojny, miliony Ukraińców zostało 
zmuszonych od opuszczenia własnych domów i miejsc pracy, 
szukając schronienia poza granicami własnego kraju. 

Polacy z całych swych sił stają po stronie mieszkańców 
Ukrainy 
Rafał Jarosz 

Polskę i Ukrainę łączy i 
dzieli tysiąc lat historii. Dziś 
Ukraina jest krajem dwa razy 
większym od Polski, ale to 
Polska wypracowała sobie 
przez ostatnie dziesięciolecia 
miejsce w Europie, natomiast 
Ukraina wciąż zmaga się z 
rosyjską polityką imperializmu. 
Dzisiaj Polacy, w obliczu 
barbarzyńskiej inwazji Rosji na 
Ukrainę, nie bacząc na wieki 
czasami bardzo trudnych 
relacji, zdają egzamin z 
empatii, poczucia braterstwa i solidarności czym piszą 
zupełnie nowy rozdział w dziejach obu krajów. 

Trudno jest opisać to, co dzieje się w Polsce od początku 
wybuchu tej wojny. I nie mam tu na myśli wyłącznie działań 
polskiego rządu czy instytucji państwowych, starających się 
udzielać możliwej pomocy. Świat przeciera oczy ze zdziwienia 
widząc, jak zwykli obywatele Polski wzięli na siebie 
odpowiedzialność za niesienie pomocy uciekającym przed 
wojną obywatelom Ukrainy. Z sondażu firmy United Surveys 
wynika, że ok. 60% Polaków zaangażowało się w niesienie 
pomocy dotkniętym wojną Ukraińcom – mamy do czynienia 
nie z działaniem marginalnym, a rzeczywistą mobilizacją 
społeczną o ogromnym zasięgu. 

W pierwszych dniach po wybuchu wojny, tysiące 
ukraińskich uchodźców, głównie matek z dziećmi (niemal 
80%) wyrusza pieszo w kierunku polskiej granicy, zostawiając 
za sobą całe swoje dotychczasowe życie – w pośpiechu, bez 
pieniędzy, jedzenia, dodatkowych ubrań. Do punktów 
granicznych przybywały pierwsze setki, potem tysiące 
uchodźców. Światowe media pełne są przerażających 

obrazów z nadgranicznych obszarów. Już na granicy, trochę 
jeszcze z niedowierzaniem i w ogólnym chaosie, Polacy 
zaczynają nieść pomoc zagubionym i zrozpaczonym 
uchodźcom – organizowane są pierwsze zbiórki jedzenia, 
ubrań, transport do pobliskich miast. Jeszcze bez żadnych 
wytycznych i procedur, spontanicznie, tak jak to Polacy 
potrafią najlepiej. 

W ciągu następnych dni napływają kolejne fale uchodźców 
z kolejnych terenów atakowanych przez wojska rosyjskie. 
Rozpoczyna się masowa ewakuacja Kijowa, początkowo 
poprzez działający transport kolejowy. Niemal natychmiast 
podjęto decyzje o zwolnieniu uchodźców z opłat, reorganizacji 
pracy dworców granicznych i uruchomieniu dodatkowych 
pociągów. Pociągi ewakuacyjne z Kijowa przewoziły do 10 
tysięcy osób dziennie. W ciągu kilku dni wiele dworców, 
szczególnie w dużych miastach, zamieniło się w tłumnie 
oblegane poczekalnie grożąc kompletnym chaosem i 
paraliżem ruchu kolejowego. Ciężar zorganizowania żywności, 
pierwszej pomocy, dalszego transportu i mieszkania dla tych, 
którzy zdecydowali się zostać w Polsce, spada głównie na 
wolontariuszy i samorządy poszczególnych miast. W 
pierwszych dniach marca do Polski przybywa do 140 tys. 
uchodźców dziennie. Kolejne kilkanaście dni to działania w 
warunkach sytuacji absolutnie nadzwyczajnej. „Rosyjska 
inwazja na Ukrainę stawia Europę – a w pierwszej kolejności 
Polskę – przed wyzwaniem, z jakim nie mieliśmy do czynienia od 
dziesięcioleci”, wskazuje Rafał Trzaskowski, prezydent 
Warszawy. 

W całej Polsce powstają kolejne punkty informacyjne, 
oferowana jest darmowa komunikacja, rośnie liczba 

wolontariuszy niosących 
doraźną pomoc i osób 
chętnych do przyjęcia gości z 
Ukrainy w swoich domach. 
Organizowane są miejsca 
noclegowe w halach 
sportowych, hotelach i 
domach wczasowych. Trwają 
kolejne zbiórki nie tylko dla 
tysięcy uciekinierów 
przybyłych do Polski, lecz 
również dla tych, którzy 
walczą na froncie z rosyjskim 
najeźdźcą. Zbierana jest 
niezbędna żywność, artykuły 
higieniczne, ubrania, namioty, 

łóżka, koce. Odzew jest ogromny – pomagają zwykli 
obywatele i prywatne firmy, włączają się władze 
samorządowe i centralne. W przychodniach i placówkach 
medycznych trwają przeglądy kadr, m.in. pod kątem 
pracowników znających język ukraiński. Zwiększane jest 
zatrudnienie w Urzędach Pracy i lokalnych Ośrodkach Opieki 
Społecznej. Organizowane są dodatkowe miejsca w szkołach, 
tak by ukraińskie dzieci mogły rozpocząć jak najszybciej 
naukę. Od 16 marca br. obywatele Ukrainy, którzy uciekli 
przed wojną, mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL, 
dzięki któremu dzieci otrzymują możliwość kontynuacji nauki, 
a dorośli podjęcia pracy i dostępu do wszystkich usług polskiej 
e-administracji. Powstają pierwsze specjalistyczne poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, których celem jest wsparcie 
dla ukraińskich dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Główny ciężar napływu uchodźców ponoszą duże miasta. 
Do Krakowa przyjechało w ciągu kilku tygodni ponad 100 
tysięcy Ukraińców, do Warszawy od początku inwazji 445 
tys., z czego w stolicy zatrzymało się ok. 300 tys. (ok. 17% 
dotychczasowej populacji). 

Uchodźcy na granicy polsko-ukraińskiej (Polsat News) 
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Od końca marca, liczba uchodźców przybywających z 
Ukrainy do Polski, ustabilizowała się na poziomie poniżej 30 
tys. osób dziennie. W połowie kwietnia ONZ poinformowało, 
że z kraju uciekło już ok. 5 mln osób, z czego 2.9 miliona 
przekroczyło polską granicę. Część z nich jedzie dalej do 
innych krajów wolnej Europy, duża część pozostaje w Polsce. 

Większość Ukraińców, którzy zmuszeni byli uciekać z 
obszarów objętych wojną, pragnie wrócić do swojej ojczyzny. 
W ciągu ostatnich tygodni do Ukrainy wjechało z powrotem 
już ok. milion osób – tych, którzy mogli wrócić na wyzwolone 
tereny czy tych, którzy postanowili walczyć o swój kraj. 
Jednak im dłużej trwać będzie wojna, tym większa liczba 
uchodźców nie wróci do Ukrainy nawet po jej zakończeniu. 

Działania samorządów, organizacji charytatywnych i 
wolontariuszy mają granice możliwości pomocy. Miasta nie 
maja możliwości wchłonięcia nieograniczonej liczby 
uchodźców bez pogorszenia poziomu wszelkich usług, 
dostępnych dla ich własnych mieszkańców. Na dłuższą metę 
konieczne będą dobrze przemyślane rozwiązania systemowe 
mogące zapewnić uchodźcom pomoc długoterminową – 
mieszkanie, możliwości pracy, szkoły dla dzieci, opiekę 
zdrowotną. Konieczna też będzie pomoc finansowa innych 
krajów oraz pomoc w częściowej relokacji uchodźców. 

Tymczasem tysiące Polaków od wielu tygodni robią co 
mogą – pomagają w odruchu współczucia i solidarności, 
pomagają z potrzeby serca. „To wideo robię dla Polaków, w tym 
momencie – dla naszych braci. Cała moja rodzina jest w tej chwili 
w Polsce. Chcę wam bardzo podziękować. Tak, jak nigdy nie 
zapomnę tego, że Rosja zrobiła na mojej ziemi i zabija moich ludzi, 
tak nigdy nie zapomnę, jak Polacy pomagają Ukraińcom” – mówi 
ze łzami w oczach Ukrainka na portalu społecznościowym, 
wyrażając uczucia tysięcy Ukraińców wdzięcznych Polakom 
za ich serce, współczucie i realną pomoc. 

Australia z realną pomocą dla pogrążonej w wojnie 
Ukrainy 
Rafał Jarosz 

W pomoc oblężonej 
wojskami rosyjskimi Ukrainie 
dość szybko włączyły się kraje 
Zachodu, w tym przede 
wszystkim członkowie Unii 
Europejskiej, Stany 
Zjednoczone, Kanada, Wielka 
Bratania i Australia. Wszystkie 
te państwa udzieliły Ukrainie 
pierwszej pomocy humanitarnej, 
a państwa UE uruchomiły 
nadzwyczajną pomoc w zakresie 
ochrony ludności, wsparcie na 
granicy. Zdecydowano także o 
nadaniu osobom uciekającym przed wojną statusu prawnego, 
pozwalającego uzyskać natychmiastową ochronę w UE. 

Australia, pomimo ogromnego dystansu geograficznego, 
była jednym z pierwszych krajów, które w odpowiedzi na 
inwazję rosyjską, przekazała Ukrainie 70 milionów dolarów na 
zakup broni. W pierwszych dniach wojny, rząd australijski 
zapewnił dostawy sprzętu wojskowego i środków 
medycznych w odpowiedzi na konkretne żądania rządu 
ukraińskiego. Jak podkreślał wtedy premier Australii Scott 
Morrison, „…. nasz wkład będzie uzupełnieniem działań 
podejmowanych przez partnerów, takich jak Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska i inne narody 
europejskie. Będziemy współpracować z naszymi najbliższymi 
partnerami i sojusznikami oraz za ich pośrednictwem udzielać 
pomocy państwu ukraińskiemu i jego obywatelom”. 

Australia zobowiązała się także do wsparcia finansowego 
dla pomocy humanitarnej w wysokości 35 milionów dolarów, 
by w ten sposób zaspokoić najbardziej pilne potrzeby 
narodowi ukraińskiemu. Chodziło przede wszystkich o 
udostępnienie usług ratujących życie i zaopatrzenie, w tym 
zapewnienie schronienia, żywności, opieki medycznej i wody. 

20 marca, w ramach sankcji gospodarczych, rząd 
australijski ogłosił natychmiastowy zakaz eksportu do Rosji 
kluczowych surowców: tlenku glinu i rud aluminium (w tym 
boksytu), co ograniczy jej zdolność do produkcji aluminium. 
Do tej pory Australia zaspokajała ok. 20% rosyjskiego 
zapotrzebowania. „Australia zamierza nałożyć maksymalną cenę 
na Rosję za jej działania”, powiedział Scott Morisson 1 kwietnia 
br. zapowiadając zaostrzenie sankcji i wprowadzenie 35% cła 
na cały import z Rosji i Białorusi od 25 kwietnia. Zakazano 
także importu rosyjskiej ropy naftowej i innych surowców 
energetycznych. Jednocześnie Australia zapewniła, że zadba o 
bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy przekazując 70 tys. 
ton węgla energetycznego, dzięki czemu ukraińskie 
elektrownie węglowe będą mogły kontynuować 
nieprzerwanie produkcję energii elektrycznej. 

Do tej pory nałożono 476 sankcji na 443 osoby, w tym 
wielu oligarchów zbliżonych do Putina, a także na 33 
podmioty gospodarcze, w tym większość rosyjskiego sektora 
bankowego i wszystkie podmioty odpowiedzialne za rosyjski 
dług państwowy. Ogłoszono nałożenie sankcji na prezydenta 
Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz członków jego rodziny. 
W oparciu o przepisy dot. sankcji Magnickiego, rząd Australii 
zapowiedział, iż będzie nakładał sankcje na wszystkie osoby, 
które w sposób rażący naruszają prawa człowieka. 

W tym samym czasie, Departament Spraw Wewnętrznych 
Australii rozpoczął działania umożliwiające wjazd do Australii 
uchodźcom z Ukrainy dotkniętych wojną. W pierwszej fazie 
wydano ponad 5 tys. wiz tymczasowych, udostępniając wizę 
humanitarną (subclass 786) wszystkim ukraińskim 

posiadaczom wiz 
przebywających obecnie w 
Australii oraz tym, którzy 
przybędą w nadchodzących 
miesiącach. Wiza ta umożliwia 
podjęcie pracy i gwarantuje 
dostęp do opieki medycznej 
(Medicare), a dzieciom dostęp 
do szkolnictwa przez okres 
kolejnych trzech lat. W ramach 
współpracy rządu z 
Australijską Federacją 
Organizacji Ukraińskich, rząd 
przekazał dotację w wysokości 
450 tysięcy dolarów na pomoc 
uchodźcom z Ukrainy, którzy 

przybywają do Australii. 
31 marca br., prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński 

wystąpił przed Izbą Reprezentantów Parlamentu Australii, by 
osobiście podziękować narodowi australijskiemu za udzielaną 
na co dzień pomoc. „Przede wszystkim musimy zbroić tych, 
którzy walczą przeciwko temu złu”, podkreślał Żeleński. Wezwał 
australijskich przywódców, „by zrobili wszystko, co możliwe, aby 
Rosja została ukarana za inwazję na Ukrainę”. Przypomniał, że 
„gdyby świat ukarał Rosję w 2014 roku za to, co zrobiła, nie 
byłoby inwazji na Ukrainę w 2022 roku”. Przestrzegał, iż „przez 
dziesiątki lat nie było zagrożenia atakiem nuklearnym, które 
mamy teraz, ponieważ rosyjscy propagandyści otwarcie dyskutują 
o możliwości użycia broni nuklearnej przeciwko tym, którzy nie 
chcą podporządkować się rosyjskim rozkazom”. 

Rząd australijski nie poprzestał na pierwszych pakietach 

Flaga Ukrainy rozświetla budynek Opery w Sydney  | zdj. Anna Wójt 
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Polonia Canberry pomaga Ukrainie 
Dana Olejniczak 

Po napadzie Rosji na 
Ukrainę wiedziałyśmy od razu, 
że musimy wspomagać ofiary 
tej okrutnej wojny. Na 
spotkaniu w kawiarni „As 
Nature Intended”, które jest 
popularnym miejscem spotkań 
Polonii Canberry, nasza trójka: 
Beata Wilder, Dana Olejniczak i 
Anita Brandebura, założyła 
grupę pomocy „Canberra stands with Ukraine”. 

Pierwsza nasza akcja pod hasłem „Pączki for Peace” została 
zorganizowana 12 marca 2022 r. w „As Nature Intended”. 
Dzięki sprzedaży pączków i innych wypieków udało nam się 
zebrać $3,350. Druga akcja z dnia 3 kwietnia była częścią 
większego wydarzenia Dairy Road Market i również była 
wielkim sukcesem. Sprzedając pączki i inne polskie ciasta oraz 
barszcz ukraiński udało się nam zebrać $3,160. Do akcji 
włączyło się wiele osób piekąc pączki i ciasta oraz obsługując 
stoisko. Bez tak dużego zaangażowania i wsparcia nie udałoby 
się nam nigdy zebrać takiej dużej kwoty. W kawiarni cały czas 
mamy także specjalną skarbonkę, gdzie każdy może dokonać 
wpłaty na pomoc Ukrainie. 

Należy również wspomnieć, że Molonglo Group, właściciel 
większości budynków na Dairy Road, gdzie również znajduje 
się kawiarnia „As Nature Intended”, na naszą prośbę przekazała 
$3,000 dla organizacji „SOS dla dzieci z Ukrainy” działającej w 
Polsce. 

Pieniądze, które udało się nam zebrać dzięki sprzedaży 
polskich wypieków oraz z darowizn, wsparły organizacje 
charytatywne działające w Polsce i w Ukrainie: $3,500 
przekazane do Polski, gdzie zaufane osoby zakupiły potrzebne 
produkty (żywność, odżywki dla dzieci) i przesłały je do 
Ukrainy poprzez grupy „Związek Ukraińców” w Szczecinie i 
„Niewidzialna Ręka” w Radomiu; $1,000 dla organizacji „Łódź 
pomaga Ukrainie”; $2,000 przekazano bezpośrednio dla 
restauracji żywiącej ludność w Charkowie; $1,000 dla 
organizacji „SOS Wioski Dziecięce” w Ukrainie (pomoc dla 
ukraińskich sierot); $1,000 dla „Projekt Ukraina” Fundacji 
Matki Teresy w Iwano-Frankowsku w Ukrainie (na leki dla 
chorych w hospicjum) oraz $500 dla grupy „Pomoc Ukrainie” 
w Dzierżoniowie (na pomoc uchodźcom). 

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są cały czas olbrzymie, 
dlatego planujemy dalsze akcje zbiórki funduszy i zachęcamy 

wszystkich do udziału w nich.  ■ 

pomocowych dla Ukrainy, a pomoc z Australii przybrała różne 
formy, w zależności od najpilniejszych potrzeb. Zwiększona 
pomoc humanitarna (do 65 mln. dolarów) koncentrować się 
będzie na ochronie kobiet, dzieci, osób starszych i 
niepełnosprawnych. Dodatkowe 10 mln dolarów przekazano 
poprzez organizacje pozarządowe pod patronatem Australian 
Humanitarian Partnership. Do Ukrainy dostarczane są także 
najbardziej potrzebne produkty umożliwiające przetrwanie w 
warunkach wojny – żywność, leki, sprzęt medyczny, koce, 
środki sanitarne, itp. 

W odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie armii 
ukraińskiej, Australia jako jeden z pierwszych krajów na 
świecie przekazała Ukrainie 20 opancerzonych pojazdów 
bojowych (Bushmaster Protected Mobility Vehicles), w tym 
dwa ambulanse. Są to pojazdy przeznaczone do ochrony przed 
minami, innymi urządzeniami wybuchowymi i ostrzałem z 
broni palnej. Zwiększono także dostawy broni 
przeciwpancernej i amunicji. W sumie pomoc militarna 
Australii wyniosła już ok. 200 mln. dolarów. 

Przeprowadzone badania opinii publicznej wskazują, że 
81% Australijczyków popiera decyzję rządu australijskiego 
wysłania sprzętu medycznego i innych dostaw do Ukrainy, 
75% jest za wysyłaniem nieśmiercionośnego sprzętu 
wojskowego, a 77% opowiada się za sankcjami osobistymi dla 
rosyjskich przywódców. 

Rosyjska napaść na Ukrainę poruszyła społeczność 
międzynarodową na całym świecie. W wielu miastach w całej 
Australii protestujący spontanicznie demonstrowali swoją 
solidarność z Ukrainą i niezgodę na wojnę. Rozpoczęły się 
także lokalne i oddolne akcje zbierania funduszy na pomoc 
potrzebującym, od dekadenckich aukcji deserów po imprezy 
uliczne. Wielu Australijczyków przystąpiło do działania, 
wykorzystując swoje biznesy, pomysłowość i empatię, aby 
zapewnić nie tylko wsparcie finansowe, ale też okazywać 
wyrazy współczucia i miłości osobom najbardziej dotkniętym 
kryzysem humanitarnym na Ukrainie. Wiele organizacji 
pozarządowych nie pozostało obojętnych na los Ukraińców 
uruchomiając zbiórki, mające zapewnić wsparcie 
mieszkańców Ukrainy w tych trudnych dniach. 

Bardzo szybko zmobilizowała się Polonia australijska. W 
całym kraju natychmiast zaczęły mnożyć się spontaniczne 
akcje zbierające fundusze na pomoc Ukrainie, organizowane 
przez polonijne kluby, szkoły, organizacje i grupy prywatnych 
osób.  

Zakupy dla uchodźców za fundusze zebrane w Canberze, organizacje ze 
Szczecina i Radomia. | zdj. udostępnione przez A. Brandebura 

Stoisko na Dairy Road Market 
zdj. H. Zobel-Zubrzycka  



Kronika Polonii | CZERWIEC 2022 | strona 15 

150-LECIE POLSKIEGO OSADNICTWA 
W NOWEJ ZELANDII  

Małgorzata Kwiatkowska 
Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 

W niedzielę 1 maja 2022 r., w Bibliotece Tūranga w 
Christchurch, odbyły się inauguracyjne uroczystości 
upamiętniające 150-lecie przybycia pierwszych polskich 
osadników do Nowej Zelandii. Obchody zorganizowały 
organizacje polonijne w Christchurch wraz z Konsul 
Honorową RP, Winsome Dormer, przy współpracy z 
Ambasadą RP w Wellington. Wydarzenia jakie miały miejsce 1 
maja w Christchurch są pierwszymi z zaplanowanych na cały 
rok 2022, a które będą organizowane przez grupy polonijne w 
różnych miastach i ośrodkach polonijnych NZ. 

W części oficjalnej uroczystości, prowadzonej przez 
Winsome Dormer, głos zabrali: Grzegorz Kowal, Ambasador 
RP w NZ; Megan Woods, minister NZ ds. mieszkalnictwa, 
energii i zasobów oraz badań, nauki i innowacji, a także 
finansów; Lianne Dalziel, burmistrz miasta Christchurch; 
Dorota Szymańska, założycielka fundacji polskiego 
dziedzictwa narodowego w NZ „Between the Waters”; Jacek 
Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Polaków w Christchurch 
oraz Sir David Carter, były przewodniczący Parlamentu NZ. 
Przemówienia w formie wideo przesłali Dame Cindy Kiro, 
Gubernator Generalna NZ i Szymon Szynkowski vel Sęk, 
wiceminister spraw zagranicznych RP. Wśród gości znaleźli się 
ponadto przedstawiciele rządu NZ, Rady Miasta Christchurch, 
lokalni posłowie do parlamentu, Konsul Honorowy RP z 
Auckland, Bogusław Nowak oraz prezes Rady Naczelnej 
Polonii Australijskiej, Małgorzata Kwiatkowska. Obecnością 
licznie dopisała również Polonia nowozelandzka, w tym 
potomkowie rodzin pierwszych polskich osadników. 

W oficjalnych wystąpieniach podkreślano wkład 
przybyłych Polaków w rozwój Nowej Zelandii, będącej w 
tamtym czasie we wczesnym etapie osadnictwa oraz rozwoju 
ekonomicznego. Dame Cindy Kiro przypomniała bardzo 
trudne początki życia pierwszych polskich osadników oraz 
doceniła ważną rolę społeczności polskiej w budowaniu 
etnicznej tożsamości społecznej kraju. Zwrócił na to uwagę 
również m.in. Ambasador RP mówiąc o dzieleniu się polską 

kulturą i długoletnimi tradycjami z kształtującą się wtedy 
społecznością etniczną NZ. Minister Szynkowski vel Sęk 
zaznaczył, że „...pierwsi polscy osadnicy byli najlepszymi 
pionierami. Dzięki doświadczeniu i sile charakteru wyniesionymi z 
ojczyzny byli bardzo przydatni w lokalnej gospodarce”. 
Deklarowano, że Nowa Zelandia pozostaje nadal otwarta dla 
Polaków oraz, że to właśnie świadectwo pracy i dzieło 
Polaków w NZ skłania dzisiaj młodych Nowozelandczyków do 
podróży i podejmowania pracy również w Polsce. 

Wydarzenie uświetniła Polonezem Ogińskiego 
skrzypaczka polskiego pochodzenia, Laura Barton, a kolorem 
strojów i żywą choreografią tańców, zespół folklorystyczny 
„Polonus” z Nowej Zelandii. Uroczystościom towarzyszyła 
wystawa o pierwszych polskich osadnikach przygotowana 
przez Fundację 
„Between the Waters”. 
Nie zabrakło akcentu 
ukraińskiego – podczas 
występu pary 
ukraińskich artystów, 
zebrani minutą ciszy 
oddali hołd ofiarom 
wojny toczącej się w 
Ukrainie. 

W kulminacyjnym 
momencie uroczystości 
odsłonięto pamiątkową tablicę, dedykowaną pierwszym 
polskim osadnikom w NZ – zostanie ona umieszczona w parku 
w porcie Lyttelton, gdzie 30 sierpnia 1872 r. zakotwiczył 
statek z pierwszymi Polakami na pokładzie. Przypomnijmy, że 
miłym akcentem było nazwanie jednej z ulic dzielnicy 
Christchurch, Marshland, ulicą Polskich Osadników (Polish 
Settlers Place). Stało się tak na wniosek Polonii NZ do Rady 
Miasta Christchurch, po trzęsieniach ziemi w tym rejonie w 
roku 2017. 

W imieniu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej bardzo 
dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość udziału w 
tym rocznicowym wydarzeniu. W imieniu Prezydium Rady 
Naczelnej życzę społeczności polskiej w Nowej Zelandii 
utrzymania polskości i zachowania pamięci o pierwszych 
polskich osadnikach, pielęgnowania polskiego dziedzictwa 
kulturowego i polskiej tożsamości oraz dzielenia się nimi ze 
społecznością, w której mieszkają i pracują. 

Krótki rys historyczny o pierwszych polskich osadnikach, 
których potomkowie również byli obecni na uroczystościach 
w Christchurch 

Pierwsi osadnicy, Pomorzanie z regionu bałtyckiego Prus 
(etnicznie Kaszubi i Kociewianie), przybyli na statku „Friedeburg” z 
Hamburga do portu Lyttelton (na Wyspie Południowej NZ) 30 
sierpnia 1872 r. Wśród przybyłych 241 dorosłych osób, prawie 
100 było Polakami. Dzielnica Canterbury w Christchurch stała się 
ich nowym domem. Po krótkim pobycie w koszarach Addington, 
znaleźli schronienie i pracę na farmie w Pigeon Bay. Niektórzy 
osiedlili się na stałe w Akaroa, inni wybrali inne części kraju (m.in. 
Taranaki), a jeszcze inni uzdatnili bagna na wschodzie 
Christchurch (Marshland) pod uprawy cebuli i marchewki. Cebula 
uprawiana w Marshland była sprzedawana w całej Nowej 
Zelandii, a nawet w Australii! Były to początki dobrze 
prosperujących farm i gospodarstw ogrodniczych mogących dzisiaj 
pochwalić się ponad 145-letnią historią. Obszar Marshland przez 
wiele lat był nazywany „koszykiem żywności” Christchurch. To 
tam Polacy zbudowali swój kościół, w Marshland Hall 
organizowali imprezy społeczne i rodzinne, a dzieci polskie 
uczęszczały do szkoły. Polskie nazwiska Gierszewskich, 
Kotłowskich, Piekarskich, Bolowskich, Schimanskich 
i Kiesanowskich do dzisiaj są związane z tymi terenami.  ◼ 

Od lewej: Działaczka polonijna A. McCreath Murno, 
Konsul Honorowa RP W. D`ormer, Ambasador RP G. Kowal, 

Prezes RNPA M. Kwiatkowska | zdj. Joel Wallan Creative  

Tablica pamiątkowa | zdj. M. Kwiatkowska 
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ZMIANY KLIMATYCZNE ROZGRYWAJĄ SIĘ 
W CZASIE RZECZYWISTYM 

Opr. Rafał Jarosz 

Powodzie, które w lutym i marcu 2022 r. spustoszyły 
wschodnie wybrzeże Queensland i Nowej Południowej Walii, 
miały bezprecedensowy charakter. Ilość deszczu jaka spadła 
w bardzo krótkim okresie pobiła wszelkie rekordy, powodując 
niszczycielskie powodzie na olbrzymich obszarach. Śmierć 
poniosło ponad 20 osób. Łącznie ponad 30 lokalizacji na 
południowym wschodzie Queensland przekroczyły 1000 mm 
deszczu! Eksperci tegoroczne wydarzenia powodziowe 
nazwali „bombą deszczową” – w jej wyniku ok. 60% średnich 
rocznych opadów, w tym regionie odnotowano zaledwie w 
ciągu trzech dni. 

W rezultacie tych 
powodzi, prawie tysiąc 
szkół zostało 
zamkniętych, odbyły się 
przymusowe ewakuacje 
tysięcy osób, zalecono 
unikanie podróży, a w 
wielu miejscach 
odnotowywano 
znaczące niedobory 
żywności. Dziesiątki 
tysięcy ludzi straciło 
dorobek całego życia. 
Po powodziach nastąpił długi i bolesny proces usuwania szkód 
wyrządzonych przez wodę, w wielu wypadkach nie było już co 
naprawiać i ratować. W połowie kwietnia br. Insurance 
Council of Australia (ICA) poinformowała, że złożonych 
zostało ponad 177 000 roszczeń ubezpieczeniowych. 
Szacowany koszt tych roszczeń wynosi ponad 2,487 mld AUD. 
Na tym jednak się nie skończyło – w ciągu następnych 
miesięcy różne regiony Australii nawiedzały powodzie, może 
nie aż na taką skalę, niemniej jednak powodujących dalsze 
olbrzymie straty. 

Nie ma wątpliwości, że w Australii zmiany klimatyczne 
rozgrywają się w czasie rzeczywistym. Zdecydowana 
większość ekspertów wskazuje, iż ocieplenie atmosfery 
oznaczać będzie więcej energii rozpętujących burze, które 
generują obfite opady deszczu. „Na każdy wzrost średniej 
globalnej temperatury o 1°C, atmosfera zawierać będzie około 7% 
więcej wilgoci. W skali globalnej, częstotliwość intensywnych 
opadów deszczu prawdopodobnie podwoi się z każdym kolejnym 
stopniem dalszego ocieplenia” – podkreśla Will Steffen, profesor 
na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU) i ekspert 
ds. zmian klimatycznych. Najnowszy raport konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), 
opublikowany 28 lutego br., potwierdza tę opinię przewidując, 
że wzrost temperatury atmosfery i mórz doprowadzi w 
konsekwencji do zwiększenia się intensywności burz. Rada 
Klimatyczna zajmująca się monitorowaniem zdarzeń 
pogodowych apeluje, iż wzorce pogodowe, wcześniej 
opisywane jako ekstremalne i występujące raz na sto lat, będą 
w najbliższych 10-leciach dość częstymi zjawiskami. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na 
australijskie systemy pogodowe jest zjawisko El Niño-Southern 
Oscillation (ENSO) – powtarzający się nieregularnie (co dwa do 
siedmiu lat) cykl klimatyczny na obszarach tropikalnego 
Pacyfiku, składający się z na przemian z fazy chłodniej (La 
Niña) i ciepłej (El Niño). Każda faza cyklu wyzwala 
przewidywalne zakłócenia temperatury powierzchni oceanu, 

wiatrów i związanych z tym opadów. ENSO znajduje się 
obecnie w fazie La Niña. Jest ona kojarzona niskim ciśnieniem 
powietrza na kontynencie australijskim, a co za tym idzie, 
wilgotniejszymi wzorcami pogodowymi. 

La Niña w latach 2010–2012 wiązała się z najbardziej 
mokrym dwuletnim okresem w historii Australii, w tym 
powodziami na wschodnim wybrzeżu i Brisbane. 
Oceanografowie z Uniwersytetu NSW stwierdzili, że 
prawdopodobnie zmiany klimatyczne były główną przyczyną 
tak ulewnych deszczów w okresie La Niña. Joëlle Gergis, 
wykładowca nauk o klimacie na ANU wyjaśnia, że „…badania 
jednoznacznie wykazały, w jaki sposób długotrwałe ocieplenie 
oceanów może modyfikować systemy wytwarzające deszcz, 
zwiększając prawdopodobieństwo ekstremalnych opadów 
podczas wydarzeń La Niña”. 

Inny, istotny czynnik 
wpływający na klimat 
Australii i 
przyczyniający się do 
obecnych 
ekstremalnych opadów 
to Dipol Oceanu 
Indyjskiego (Indian 
Ocean Dipole, IOD) 
zwany Indian Niño, czyli 
nieregularne wahania 
temperatury 
powierzchni morza, w 
których zachodni Ocean 

Indyjski staje się na przemian cieplejszy (faza dodatnia), a 
następnie zimniejszy (faza ujemna) niż wschodnia część 
oceanu. 

Badania przeprowadzone przez Johna Fasullo, naukowca z 
Laboratorium Klimatu i Dynamiki Globalnej potwierdzają, iż 
„El Niño, które uformuje się w przyszłości, prawdopodobnie będzie 
mieć większy wpływ na naszą pogodę, niż gdyby to samo El Niño 
powstało 50 lat temu. W skali globalnej częstotliwość 
intensywnych opadów deszczu prawdopodobnie podwoi się z 
każdym stopniem dalszego ocieplenia”. 

Australia jest i będzie okresowo niszczona przez 
ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym susze, niszczycielskie 
pożary buszu czy powodzie. Zjawiska te są nieodłączną 
częścią historii kontynentu australijskiego, tym niemniej ich 
siła będzie potęgowana przez zmiany klimatu, powodując 
coraz większą serię niszczycielskich wydarzeń pogodowych. 
Zmiany klimatu są naszą rzeczywistością: wzrastają 
temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją 
lodowce i wieczna zmarzlina, wzrasta średni poziom mórz na 
świecie. Wszystkie te zjawiska powodują nieodwracalne 
zmiany w środowiskach naturalnych, bezpowrotną utratę lub 
zagrożenie wyginięciem setek gatunków zwierząt i roślin, a 
także katastrofalne szkody dotykające miliony ludzi nie tylko 
w Australii, ale na całym globie. 

Ocieplenie jest najprawdopodobniej efektem 
obserwowanego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w 
atmosferze, za który odpowiadają emisje związane z 
działalnością człowieka. Aby złagodzić zmiany klimatu, 
musimy zmniejszać ilość tych emisji lub im zapobiegać. Po 
wieloletnich negocjacjach i pod presją bijących na alarm 
naukowców, państwa z całego świata w ramach UNFCCC 
zgodziły się, iż do 2050 r. należy zmniejszyć globalny poziom 
emisji o 50% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Kolejnym 
krokiem ma być osiągnięcie przed końcem stulecia całkowitej 
neutralności emisyjnej oznaczającej, iż wszystkie światowe 
emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać 
zrównoważone przez pochłanianie dwutlenku węgla.  ◼ 

Zalane ulice dzielnicy Hendra, Brisbane | zdj. M. Krajniewska 
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„PORANEK FAMILIJNY Z CANBERRĄ”: 
CO SĄDZĄ O NIEJ NOWI MIESZKAŃCY? 

Opr. KP 

Na pytania KP odpowiada Iga Koralewska, doktorantka w 
Szkole Socjologii na ANU, do Canberry przyjechała w 2018 r. 

Jaka była Twoja osobista droga do Canberry? Co 
spowodowało, że przeniosłaś się właśnie do tego miasta? 

Przeprowadziłam się do Canberry z Warszawy w 
październiku 2018 r., kiedy mój mąż dostał stypendium na 
studia doktoranckie w Szkole Filozofii na ANU. Wstyd się 
przyznać, ale wówczas nie wiedziałam nawet o istnieniu 
Canberry (byłam przekonana, że stolicą Australii jest Sydney) i 
nie miałam żadnego wyobrażenia na temat tego miasta. 
Mieszkaliśmy wtedy w pięknym mieszkaniu przy Nowolipkach 
w Warszawie, mieliśmy psa i kota. Wcale nie miałam ochoty 
się stamtąd wyprowadzać na drugi koniec świata. Wygrał 
jednak zew przygody! 

Jakie były Twoje wrażenia w pierwszych miesiącach pobytu 
w Canberze – pozytywne, negatywne? 

Pierwsze miesiące pobytu w Canberze były dla mnie 
trudne między innymi ze 
względu na sytuację rodzinną. 
Tuż przed przyjazdem do 
Australii straciłam kogoś 
bliskiego, więc wyjazd z Polski 
miał też dla mnie wymiar 
symboliczny: zakończenia 
pewnego etapu w życiu. 

Pamiętam, że tuż po 
przyjeździe Canberra 
przypominała mi moje 
rodzinne strony: Jezioro 
Solińskie. Tak jak nad Soliną 
jest tu sztuczny zbiornik wodny 
i zapora, a dookoła góry. Tylko 
przyroda jest inna. Na 
początku nie mogłam 
przyzwyczaić się do budzącego 
mnie co rano skrzeku papug. 
Dokuczały mi też gorące 
temperatury. To, że idąc na 
spacer do buszu nie umiałam rozpoznać żadnego drzewa ani 
krzaka potęgowało poczucie alienacji. Miałam poczucie, że 
wylądowałam na innej planecie. Minęły około dwa lata zanim 
poczułam się tu jak w domu. 

Czego najbardziej Ci brakowało? Coś czego miasto nie było 
wstanie Ci dać? 

Bardzo dziwiło mnie to, że na moim osiedlu (mieszkam na 
O’Connor) nie widać ludzi i że nikt ze sobą nie rozmawia na 
gankach. O’Connor sprawiało wrażenie opuszczonego. 
Brakowało mi dynamiki i różnorodności Warszawy, tego, że 
ciągle coś się dzieje. W Polsce byłam zaangażowana w 
działalność polityczną i aktywizm. Zajęło mi trochę czasu 
zanim znalazłam sposoby na realizowanie się w tym zakresie 
w Canberze. Najbardziej jednak brakowało mi moich bliskich. 
Tęskniłam też za zwierzętami (zwłaszcza za kotką), które 
zostały pod opieką przyjaciół.   

Z perspektywy kilku lat pobytu, czy zmieniłaś zdanie na 
temat Canberry? Jak ją obecnie oceniasz? 

Pamiętam dokładnie moment, w którym poczułam się w 
Australii jak u siebie. To było w maju zeszłego roku; 
pojechaliśmy z Szymonem, moim mężem na weekend do 

South Durras do domku znajomej. To piękne miejsce; dom jest 
położony na wzgórzu i otoczony buszem. Pewnego 
popołudnia leżałam na tarasie i czytałam książkę. Nagle 
zorientowałam się, że nie przeszkadzają mi już odgłosy 
tutejszych ptaków i że czuję się swobodnie z żerującym tuż 
obok mnie wallabi. Gdyby ktoś dawał pieczątki za to, że 
czujemy się gdzieś jak w domu, to ja wtedy dostałabym taką 
pieczątkę!  

Bardzo lubię Canberrę. Podczas pierwszego lockdownu 
zaczęłam chodzić na spacery po okolicznych parkach 
narodowych i rezerwatach. Byłam już chyba wszędzie. Moja 
ulubiona trasa to The Pinnacle Nature Reserve. Nadal 
ekscytuję się za każdym razem, kiedy widzę kangury i zawsze 
zatrzymuję się, żeby na nie popatrzeć (i zrobić zdjęcie). Nadal 
trudno mi uwierzyć w to, że wszystkie zwierzęta tutaj (nawet 
te wielkości myszy) są torbaczami i trzymają swoje młode w 
mikroskopijnych torbach! Znalazłam w Canberze swoje 
miejsca, do moich ulubionych należą kawiarnia Tilleys na 
Lyneham i klub Polski – jestem wielką fanką Klubu! 
Podziwiam pracę społeczności, która działa wokół Klubu i 
pracę, którą wkładają w tworzenie tego miejsca. 

Byłam też na kursie surfingu i na kilku wycieczkach, m.in. w 
Queensland, Wiktorii i w Australii Południowej. Żeglowałam 

trochę po Jervis Bay. Moją 
ulubioną aktywnością 
australijską jest snorkling i 
robienie zdjęć podwodnej 
faunie i florze. Uwielbiam 
spacery po lasach deszczowych, 
a na mojej „bucket list” są 
jeszcze Kakadu National Park i 
Rottnest Island.   
Pracuję na ANU i przez pracę 
poznałam sporo świetnych 
ludzi. Niestety przez specyfikę 
Canberry (miasto-tranzyt) 
sporo osób, z którymi się 
zaprzyjaźniłam już wyjechało.   
Canberra to chyba jedno z 
nielicznych miast na świecie, w 
których przyroda jest tak dużą 
częścią tkanki miejskiej. Podoba 
mi się to, że to miasto ma w 
sobie pierwiastek miejski i 

wiejski (przykładowo, wielu moich sąsiadów hoduje kury). 
Canberra jest zdecydowanie bezpieczniejsza od miast 
europejskich, w których mieszkałam wcześniej (było ich 
trochę, m.in. Valencia, Cardiff i Reykjavik). Trudno jest mi 
sobie wyobrazić przeniesienie się do miejsca, w którym 
zamiast drzew i zwierząt będą beton, korki i duże 
zanieczyszczenie powietrza. Zdecydowanie nie tęsknię za 
warszawskim smogiem! 

Czy są miasta lub miejsca w Polsce, za którymi tęsknisz? Za 
czym najczęściej wracasz myślami do naszej ojczyzny? 

Najbardziej tęsknię za bliskimi, których nie widziałam od 
niemal czterech lat. Szkoda, że nie można przenieść się do 
Polski na chwilę, wyjść na piwko do Paragrafu na Alei 
Solidarności, albo na spacer po lesie, a potem wrócić tutaj. 
Czasami brakuje mi też smaków, zwłaszcza smaku letnich 
owoców, chociaż muszę powiedzieć, że podczas ostatniej 
podróży po Tasmanii próbowałam naprawdę wyśmienitych 
malin i jeżyn. Muszę tam koniecznie wrócić! 

Ostatnio często jestem myślami w Polsce, bo jak wszyscy, 
przeżywam atak Rosji na Ukrainę. Wielu moich bliskich jest 
zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy i ja też 
staram się pomagać.  ◼ 

 Inga i Szymon Koralewscy | zdj. I. Koralewska  
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KAROL ZAWARTKO – OPOWIEŚĆ 
Z CZASÓW WOJNY 

Zofia Zawartko 

Tłum. Rafał Jarosz 

Pan Józef (Karol) Zawartko był szanowanym i aktywnym 
członkiem Polonii Canberry, który odszedł od nas 29 maja 
2019 r. Zawsze powtarzał i pragnął, aby historia jego życia 
została kiedyś opowiedziana. Obecnie, jego córka, pani Zofia 
Sulikowska, pracuje nad biografią swoich rodziców, tj. pana 
Józefa i pani Lodzi. Uważa bowiem, iż „historia, której się nie 
pamięta, to historia stracona”. Dla pani Zofii istotnym jest to, by 
wnuki i prawnuki jej ojca oraz przyszłe pokolenia mogły 
dowiedzieć się o zmaganiach jej rodziców zarówno podczas 
okupacji w Polsce, okresie czasów wojny, jak również o ich 
codziennym życiu, które budowali w 
Australii jako przesiedleńcy. Poniżej 
zamieszczamy fragment IV rozdziału 
biografii pana Józefa pt. 
„Wspomnienia”, opisującego okres 
ucieczki jej ojca z Polski. 

Rozdział IV 
W lipcu 1944 r., za linią 

sowieckiego frontu powstał 
samozwańczy, organ władzy 
wykonawczej w Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwany Polskim Komitetem 
Wyzwolenia Narodowego (PKWN). 
Został on założony przez polskich 
komunistów tylko po to, by móc w 
ten sposób przejmować kontrolę nad 
ziemiami polskimi, wyzwolonymi 
spod nazistowskich Niemiec. W 
strukturze wewnętrznej rządu 
tymczasowego znajdowało się Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego, nazywane potocznie przez Polaków 
„Bezpieką” (w późniejszych latach, Józef porównywał 
„Bezpiekę” do Stasi w NRD i KGB w Rosji). Do stycznia 1945 r., 
Armia Czerwona poczyniła znaczne postępy na zajętych przez 
Niemców terytoriach Polski, zdobywając Kraków, Warszawę i 
Poznań. Do kwietnia 1945 r., Sowieci znajdowali się w 
promieniu 60 km od bunkrów Hitlera w Berlinie, a Polska była 
już faktycznie pod sowiecką kontrolą wojskową. 

PKWN zakazał ruchu oporu Armii Krajowej (AK), a jej 
ocalałym członkom nakazał pełne rozbrojenie. Wielu 
żołnierzy AK złożyło broń, tym niemniej i tak większość z nich 
została ostatecznie aresztowana i wtrącona do więzienia lub 
deportowana do sowieckich łagrów na Syberii. Innych zaś 
skazywano na śmierć przez powieszenie. 

Józef wstąpił do AK w Kielcach w 1944 r. Nie chciał 
rezygnować z walki o wolną Polskę. Jako jeden z wielu nie 
poddał się i nie złożył broni. W swojej działalności w AK 
przyjął pseudonim „Karol” i tego imienia używał już przez całe 
swoje życie. Jak wynika z jego dokumentów, po zakończeniu 
wojny w maju 1945 r. Karol rozpoczął pracę w kieleckim 
przedsiębiorstwie „Społem”. Mimo wielu obowiązków nadal 
angażował się w działalność konspiracyjną AK. Wraz z 
upływem czasu i zwiększającymi się aresztowaniami i 
prześladowaniami żołnierzy AK, Karol miał coraz mniej 
powodów by ufać „marionetkowemu” rządowi. 

Karol – więzień „Bezpieki” 
Kłopoty Karola zaczęły narastać. Przegrupował się wraz z 

innymi żołnierzami AK, by w ten sposób przeciwstawiać się 

sowieckim okupantom. Wiedział jednak, że tym samym naraża 
się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Jak sam powtarzał, 
przez działalność tzw. „informatorów” będących tajnymi 
współpracownikami Służb Bezpieczeństwa PRL, wielu 
żołnierzy AK zostało ostatecznie aresztowanych. Sam Karol 
został aresztowany w sierpniu 1945 r. Wspominał, iż 10 
sierpnia przebywał z matką (Zofią Zawartko) we własnym 
domu. Około godziny pierwszej nad ranem, ich dom przy ulicy 
Spacerowej 1A w Kielcach został otoczony przez kordon 
uzbrojonych ciężarówek policyjnych. Podczas gdy policja 
dobijała się do drzwi, Karol wyskoczył przez okno, boso i 
ubrany wyłącznie w szorty. Niestety trafił prosto w ramiona 
funkcjonariuszy „Bezpieki”, którzy zakuli go w kajdanki, 
wrzucili do ciężarówki, a mieszkanie splądrowali w 
poszukiwaniu broni. Broni nie znaleziono, tym niemniej 
skradziono niewielką sumę pieniędzy, którą matka Karola 

miała w domu. 
Przez kolejnych dziewięć miesięcy 
Karol był więziony w piwnicy w 
siedzibie „Bezpieki” na rogu ulic Solnej 
i Czystej w Kielcach. Z zewnątrz 
więzienie wyglądało jak normalny 
budynek, ale piwnice, które niegdyś 
używane były do przechowywania 
węgla i zapasów, zostały 
przebudowane na więzienne cele. 
Okna były zabite deskami, tak by 
ładnie wyglądały z zewnątrz, a od 
wewnątrz były zamontowane grube 
kraty. Podłoga każdej celi była 
cementowa, pokryta słomą, a w jej 
rogu znajdowało się wiadro, które 
służyło jako toaleta. 
W więzieniu przebywało w tym czasie 
około 300 więźniów. W celi Karola 
było 10-12 mężczyzn. Oddzielnie 

więziono kobiety. Cele były zgniłe, brudne i śmierdzące. 
Surowe ścieki z zablokowanych toalet płynęły przez 
pomieszczenia; nie było papieru toaletowego, wyłącznie 
słoma. Karol doskonale pamięta swoje pierwsze 
przesłuchanie przez strażników więziennych w trakcie, 
którego został mocno pobity i pozostawiony w przesiąkniętej 
krwią koszuli. Bito go po to, by wydobyć informacje o 
lokalizacjach broni AK oraz nazwiskach żołnierzy i 
zwolenników AK, których Karol nie chciał ujawnić. 

Zapiski Karola wspominają o wielkim głodzie, jakiego 
doświadczali na co dzień więźniowie. Jedzenia było mało, a to, 
co było, było wstrętne. Śniadania składały się z filiżanki burej 
wody, która miała przypominać kawę, bez cukru i kilka małych 
kostek chleba. Obiadem najczęściej były wodniste zupy 
jaglane czasem z kawałkiem mięsa, które zawsze wyglądało 
tak, jakby ktoś już go wcześniej przeżuł. Kolacja była taka 
sama jak śniadanie. Po kilku miesiącach wszyscy więźniowie 
wyglądali dosłownie jak „chodzące kościotrupy”! 

Boże Narodzenie 1945 r. było niezwykle smutnym 
okresem. Do więźniów dochodziły z zewnątrz odgłosy 
świątecznych uroczystości. Za ich oknem wylegiwali się pijani 
strażnicy, ale w środku znajdowali się głodni i zrozpaczeni 
więźniowie. Z Karolem w celi przebywał stary profesor z 
Radomia. „W wigilię, profesor wyjął z ukrycia trochę suszonego 
chleba, który wcześniej odkładał”, wspominał Karol. Więźniowie 
w celi podzielili się nim, jak opłatkiem. Wszyscy płakali i byli 
bardzo wzruszeni. 

W święto Trzech Króli, 6 stycznia 1946 r., pijani strażnicy 
wyciągnęli profesora z celi. Używając kijów od łopat, pobili go 
na śmierć. Śmierć ta bardzo dotknęła Karola, który przez lata 

Karol z synem Andrew i córką Zosią . 
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wielokrotnie wracał w rozmowach do tych tragicznych chwil. 
Jako 19-latek nigdy wcześniej nie był świadkiem tak 
bezwzględnej brutalności. 

Zwolnienie, ponowne aresztowanie oraz kara śmierci 
2 maja 1946 r., Karol został ostatecznie zwolniony z 

więzienia. Bandyci z „Bezpieki” mieli do końca nadzieję, że uda 
im się złamać Karola i uzyskać tym samym wiedzę o 
żołnierzach i zwolennikach AK. Ale tak się nie stało. Za karę 

został ponownie 
aresztowany i tym 
razem uwięziony na 
kolejne sześć miesięcy w 
więzieniu przy ulicy 
Zamkowej, zaledwie 
200 m. od swojego domu 
przy ulicy Spacerowej. 
Tym razem, Karol został 
skazany na karę śmierci 
przez powieszenie. 
Wcześniej pozwolono 
mu zobaczyć się z matką 
i bratem, ale tylko z 
daleka, by w ten sposób 
mógł się z nimi 
pożegnać. 
Egzekucje (przez 
powieszenie) odbywały 
się dwa razy w tygodniu, 
tj. w środy i piątki. W 
tych dniach, więźniom 

nie wolno było przebywać na podwórku. Skazańcowi 
stojącemu na stołku ustawionym na ceglanym murze 
zakładano na szyje pętlę i wypełniano usta gipsem, tak aby nie 
hałasował podczas egzekucji. Po drugiej stronie muru bawiły 
się w parku rodziny. Ciała skazańców wywożono następnie na 
noszach do kostnicy. 

Ucieczka z Polski 
W dniu planowanej egzekucji, w listopadzie 1946 r., ksiądz 

odwiedził Karola, by wysłuchać jego ostatniej spowiedzi. 
Wcześniej tego dnia Karol przekazał 
swoim współwięźniom wszystko co 
posiadał. Do dzisiaj nie wiemy, kto 
ostatecznie pomógł Karolowi uniknąć 
śmierci i komu powinien dziękować. Sam 
Karol podejrzewał, iż ktoś (być może jeden 
ze zwolenników AK) podmienił jego 
papiery, by w ten sposób móc uratować mu 
życie. W momencie, kiedy uchyliły się 
drzwi celi i wymówiono jego imię, Karol 
pomyślał: „to jest ten moment”. Ale zamiast 
doprowadzić go do miejsca egzekucji 
zwanego potocznie „Posileniem”, zabrano go do biura 
więziennego, gdzie zwrócono mu papiery i powiedziano, że 
może opuścić więzienie. 

Początkowo Karol myślał, że to czyste halucynacje, ale gdy 
wrota więziennej bramy się otworzyły, szybkim krokiem 
zmierzył w kierunku własnego domu. Dom znajdował się 
zaledwie 200 metrów od bramy więzienia, tuż po drugiej 
stronie parku. Po krótkim spotkaniu z matką, Karol zabrał 
niewielką ilość pieniędzy (wystarczającą może na dwa 
bochenki chleba) i w ciągu kilku kolejnych minut udał się 
bezpośrednio w kierunku lokalnego dworca kolejowego. 
Zdawał sobie sprawę z tego, że miał niesamowite szczęście. 
Nie wiedział, że w ciągu 30 minut od jego uwolnienia policja z 
„Bezpieki” wtargnęła do ich domu w poszukiwaniu Karola, 
strzelając w kierunku ścian i obrazów. W tym czasie on sam 

był już w drodze do Wałbrzycha, oddalonego około 400 km na 
zachód od Kielc, w pobliżu granicy z Czechami. Wałbrzych 
ciągle był ważnym ośrodkiem ruchu oporu, a Karol szukał 
schronienia w, jak to określał, „bezpiecznej lokalizacji AK w 
miejscowej kopalni węgla”. Ma to sens, ponieważ Wałbrzych był 
w tamtym czasie jednym z głównych ośrodków wydobycia 
węgla w Polsce. Ciekawostką jest to, że po wojnie, Wałbrzych 
zasłynął poszukiwaniami legendarnego „zakopanego 
hitlerowskiego złotego pociągu”. Do dziś jeszcze go nie 
odnaleziono! 

W Wałbrzychu Karol spotkał się z Janem Purą, dawnym 
kolegą z AK z Kielc. Wiedząc, że nie będą mogli wrócić do 
Polski, postanowili wspólnie uciec do strefy administrowanej 
przez Stany Zjednoczone w południowych Niemczech. 
Zdecydowali się na ucieczkę dopiero w grudniu 1946 lub 
styczniu 1947 r., choć nie był to dobry czas na pieszą 
wędrówkę w okresie trwania mroźnej, europejskiej zimy. 

Strażnik z Norymbergi 
Ucieczka z Wałbrzycha była długa i skomplikowana. Karol 

i Jan przemieszczali się głównie pieszo lub też pociągami, 
ukrywając się pod zderzakami wagonów, a następnie na 
kolejnych stacjach kolejowych. Ucieczka prowadziła ich przez 
Jelenią Górę i Śnieżkę (na granicy polsko-czeskiej). Karol 
wspominał, że na piechotę wielokrotnie przekraczali granicę 
czeską, niepewni do końca kierunku. 

Ostatecznie na przełomie kwietnia i maja 1947 r., dotarli 
do Norymbergi w południowych Niemczech. Norymberga 
zasłynęła z prowadzonych w latach 1945-49 sądowych 
postępowań karnych przeciwko głównym zbrodniarzom III 
Rzeszy. Miasto to uważane było za miejsce narodzin partii 
nazistowskiej. Alianci uznali więc za stosowne, by procesy 
przeprowadzane były właśnie tutaj. 

W Norymberdze Karol i Jan mieli na tyle szczęścia, iż obaj 
znaleźli zatrudnienie za pośrednictwem tworzonych przy 
armii amerykańskiej tzw. Kompaniach Służby Pracy (Labour 
Service Unit) zwanych potocznie Kompaniami 
Wartowniczymi (Guard Companies). Z dokumentów wynika, 
że obydwaj zostali przydzieleni do 4005-tej Kompanii Służby 
Pracy w ramach 1819-tej Kompani Wartowniczej. Numer 

identyfikacyjny Karola to 59003. W 
okresie pracy w Kampanii Wartowniczej, 
Karol nosił mundur wojskowy z polskimi 
insygniami oraz hełm z sygnaturką „CG” 
oznaczającej „Gwardię Cywilną”. Nie 
wiadomo czy Karol rzeczywiście był 
zaangażowany w pilnowanie więźniów 
nazistowskich, ale z pewnością 
skorzystałby z okazji, gdyby takowa się 
nadarzyła. 
Karol i Jan byli pewni, że ze względów 
politycznych, jak również służby w AK, nie 

mogą powrócić do Polski. Karol był wstrząśnięty 
postanowieniami konferencji jałtańskiej i podzielał gorzkie 
rozczarowanie wielu Polaków, że to właśnie w Jałcie Churchill 
odstąpił od wsparcia Polski. W takich okolicznościach powrót 
do ukochanej ojczyzny był dla Karola niemożliwy. 

Po pobycie w Norymberdze, drogi życiowe Karola i Jana 
rozeszły się. Kolejnym etapem dla Karola był pobyt w kilku 
tzw. obozach dla osób wysiedlonych (displaced persons). 
Przebywał w obozach w Coburgu, Augsburgu i Monachium. W 
Monachium został ponownie zatrudniony w armii 
amerykańskiej jako strażnik cywilny – tym razem w 4011-tej 
Kompanii Służby Pracy (45-tej Spółce Nadzoru) na 18 
miesięcy. Zwolniono go w 1948 r., a powodem była właśnie 
emigracja do Australii.  ◼ 
(Prawa autorskie: Zofia Sulikowski, 25.05.2021) 

Karol w Norymberdze (po lewej)  

Karta Identyfikacyjna Polskiej Kompanii 
Wartowniczej | zdj. archiwum rodzinne 
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WYDARZENIA – KULTURA – LUDZIE 
Opracowała A. Płazińska 

Książka o AIPA 
Pod koniec 2021 r., nakładem Instytutu Studiów 

Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ukazała się praca Zofii 
Kinowskiej-Mazaraki zatytułowana „Fenomen Australijskiego 
Instytutu Spraw Polskich. Przykład aktywności obywatelskiej 
polskiej inteligencji w Australii po 1989 roku.” (ISP PAN, 
Warszawa 2021). Książka poświęcona jest niewielkiej 
organizacji społecznej założonej w 1991 r. przez polskich 
emigrantów w Australii. Niewielkiej, bo w okresie swojego 
rozkwitu, pod koniec lat 90. XX w. zrzeszającej niewiele ponad 
200, a obecnie licząca ok. 70 członków. Do najważniejszych 
cech, wyróżniających ją na tle innych organizacji polonijnych, 
należą inteligencki charakter oraz rola jaką Instytut odgrywał i 
nadal odgrywa w zakresie dyplomacji publicznej. Uwagę 
zwraca nieprzeciętny format intelektualny jej założycieli i 
wielu działaczy. Znajdują się wśród 
nich wybitni przedstawiciele nauki 
tacy jak: Martin Krygier, australijski 
profesor prawa i teorii społecznej, 
prof. Jerzy Zubrzycki zwany ojcem 
australijskiej wielokulturowości, 
profesorowie Andrzej Ehrenkreutz, 
Jan Pakulski, Wojciech Sadurski, 
Seweryn Ozdowski; zasłużeni 
działacze społeczni (Jerzy Boniecki, 
Adam Warzel), postacie ze świata 
kultury jak tłumacz polskiej 
literatury i poezji Marcel Wyland, 
pisarka Barbara Schenkel czy 
skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. 

Unikalna jest też formuła działalności AIPA i postacie gości 
sprowadzanych z wykładami do Australii. Na przestrzeni lat 
Instytut zapraszał wiele wybitnych autorytetów, aby 
promować Polskę i ułatwić nawiązywanie relacji polsko-
australijskich. Lista znakomitych gości Instytutu jest długa: 
znalazły się na niej nazwiska polskich premierów, bohaterów 
II wojny światowej, wybitnych polityków, naukowców i 
twórców kultury (m.in. Jan Nowak-Jeziorański, Jan Karski, 
Norman Davies, Adam Michnik, prof. Adam Rotfeld, Hanna 
Suchocka, Leszek Balcerowicz, Władysław Bartoszewski). 

„Książka wypełnia znaczną lukę w polskiej literaturze 
odnoszącej się do Polaków w Australii, Polonii w ogóle oraz 
polskich organizacji za granicą. Autorka rzetelnie przedstawia nie 
tylko historyczny kontekst, pola aktywności oraz osoby 
zaangażowane w powstanie AIPA i jej działanie, ale także bardzo 
interesująco pogłębiła ten opis (…) Patrzy na fenomen AIPA z 
punktu widzenia organizacji reprezentującej polską inteligencję na 
emigracji, transnarodowego charakteru jej aktywności oraz 
instytucji realizującej zadania w ramach dyplomacji publicznej.” – 
pisze dr Magdalena Lesińska. 

Zofia Kinowska-Mazaraki jest absolwentką Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, doktor nauk społecznych, adiunktem w 
Zakładzie Badań Elit i Instytucji Władzy Instytutu Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem jej 
zainteresowań jest kształtowanie się społeczeństwa 
obywatelskiego i postaw prospołecznych, a także polskie elity 
polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. 

Wordle czyli Literalnie 
Rafał Jarosz 

Świat zwariował na punkcie słownej łamigłówki Wordle. 
Zabawa ta polega na odgadnięciu wyrazu dnia. Codziennie do 

odkrycia jest tylko jedno 
słowo zawsze składające się z 
pięciu liter, na którego 
odgadniecie masz 6 prób. Po 
każdej próbie, litery zostają 
odpowiednio zaznaczone: 
jeżeli uda się nam odkryć 
właściwą literę i jej pozycję w słowie, zostanie ona 
podświetlona na zielono, jeżeli litera jest podświetlona na 
żółto występuje w haśle, ale na innej pozycji. I to są jedyne 
podpowiedzi, które jak się okazuje, w zupełności wystarczą do 
odgadnięcia hasła.  Po zakończonej rozgrywce możesz 
podzielić się swoim wynikiem ze znajomymi, nie psując im 
zabawy ze zgadywania! Na kolejną rundę należy poczekać aż 
24 godziny. I chyba w tym tkwi cały sukces zabawy w Wordle. 
Brzmi banalnie, prawda? 

Gra Wordle to pomysł Amerykanina Josha Wardle’a. 
Prototyp gry powstał jeszcze w 2013 r., ale sama koncepcja 
wróciła do nas przy okazji trwającej pandemii COVID-19. W 
grę zaczęto się bawić w połowie października 2021 r. 
Początkowo grało w nią dziesiątki, może setki osób. Po kilku 
tygodniach, kreatywna gra słowna zaczęła w niesamowitym 
tempie zyskiwać na popularności. W połowie stycznia 2022 r., 
liczba użytkowników przekroczyła barierę 2 milionów 
dziennie. Nie trzeba było zatem długo czekać, by produkt 
został wykupiony. Właścicielem marki Wordle stał się 
magazyn The New York Times. Cena zakupu do dziś nie jest 
znana, ale spekuluje się, że to niemała fortuna. 10 lutego br., 
gra została oficjalnie przeniesiona na stronę internetową 
nabywcy. 

Gra Wordle doczekała się dość szybko polskiego 
odpowiednika o nazwie Literalnie. Polacy, podobnie jak 
Australijczycy, szybko pokochali zabawę. Miliony każdego 
dnia oczekuje na kolejne słówko, gra w wolnej chwili, a po 
odgadnięciu, szybko dzieli się swoim wynikiem z najbliższym i 
znajomymi. To niespodziewany hit pierwszej połowy tego 
roku. Kto by pomyślał, że w 2022 roku ludzi nadal będzie 
pociągać prosta zabawa słowami. 

A na koniec pierwsze, globalne statystyki! Według danych 
Wordtips, to właśnie Canberra i jej mieszkańcy są obecnie na 
pierwszym miejscu na świecie. Średnio mieszkaniec Canberry 
potrzebuje zaledwie 3,5 próby na 6 możliwych by odgadnąć 
dane słówko. A co więcej, trzy inne australijskie miasta – 
Perth, Melbourne i Adelajda – również znalazły się w 
pierwszej dziesiątce na świecie. Gratulujemy! A ja już 
uciekam, by przy sobotniej kawie zagrać z rodziną w 
Literalnie.pl. Naszym zdaniem polska wersja zdecydowanie 
„wymiata”. Dobrego dnia! 

Mark Brzeziński – nowy ambasador USA w Warszawie 
W styczniu 2022 r. do Warszawy przybył nowy ambasador 

USA, Mark Brzeziński. Jego nazwisko jest doskonale znane nie 
tylko w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Ojcem Marka był 
Zbigniew Brzeziński (1928-2017), polsko-amerykański 
politolog, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie 
Columbia oraz Uniwersytecie Johna Hopkinsa, geostrateg i 
dyplomata, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego 
USA w czasie prezydentury Jimmy Cartera, a także doradca 
prezydentów L. Johnsona i J. F. Kennedy’ego. Matka Marka 
Brzezińskego to Emilie Beneš-Brzeziński, jest cenioną 
rzeźbiarką wielkoformatowych dzieł w drewnie, wnuczką 
dwukrotnego prezydenta Czechosłowacji Edvarda Beneša. 

Mark Brzeziński z wykształcenia jest prawnikiem i 
dyplomatą. Ukończył studia na Uniwersytecie Wirginii 
(Darmouth) i w Oxfordzie. Był członkiem Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Billa Clintona 
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(doradcą do spraw Europy Wsch.), później doradcą Baracka 
Obamy w czasie jego kampanii prezydenckiej, a w latach 2011
-15 ambasadorem USA w Szwecji. W roku 2020 był także 
doradcą podczas kampanii prezydenckiej Joe Bidena. 

Pierwszy raz przyjechał do Warszawy w 1991 r. jako 
stypendysta Fulbrighta by prowadzić badania nad 
Trybunałem Konstytucyjnym i gdzie, jak sam mówi: „… byłem 
świadkiem spektakularnej transformacji Polski i jej stolicy.” 
Efektem jego badań była książka o rozwoju instytucji 
gwarantujących porządek konstytucyjny i praworządność po 
upadku komunizmu („Walka o konstytucjonalizm w Polsce”). 
Bardzo dobrze włada językiem polskim. 

„Bardzo się cieszę, że jestem nowym ambasadorem Stanów 
Zjednoczonych w Polsce. To dla mnie, Amerykanina polskiego 
pochodzenia spełnienie marzeń i wielki zaszczyt. …cieszę się na 
pogłębienie współpracy pomiędzy naszymi krajami i wzmocnienie 
więzi między Amerykanami i Polakami” powiedział ambasador 
Brzeziński. „Moja droga do Polski jest domknięciem drogi, którą 
przebył mój dziadek Tadeusz Brzeziński, polski dyplomata z 
Przemyśla”. 

Szczęśliwym zrządzeniem losu dziadek Marka 
Brzezińskiego, Tadeusz Brzeziński został Konsulem 
Generalnym w Montrealu, niedługo przed wybuchem wojny w 

1939 r. Ojciec, Zbigniew 
Brzeziński ukończył Harvard, 
zdobył stypendium, obronił 
doktorat, został profesorem. 
Będąc synem polskiego 
emigranta, który do 15 roku 
życia nie władał płynnie 
językiem angielskim, został 
doradcą do spraw 
bezpieczeństwa narodowego i 
odgrywał jedną z kluczowych 
ról w amerykańskiej 
administracji, w kulminacyjnym 
okresie zimnej wojny. Zasłynął 
także jako zagorzały bojownik o 

wolność tych, którzy zostali zmuszeni do życia pod tyranią 
komunizmu, zwłaszcza Polaków. 

„W naszej rodzinie słowa ‘Niech żyje Polska’ i ‘Jeszcze Polska 
nie zginęła’ coś znaczyły: wspólne wartości i chęć ich obrony. 
Spędziłem kilka lat w Polsce na początku lat 90. (…) Obecny 
powrót to zaszczyt, na który jak czuję, przygotowywałem się przez 
całe życie. Jestem wdzięczny za możliwość reprezentowania 
mojego kraju na ziemi mojego ojca i dziadka” – mówi Mark 
Brzeziński. 

Mark Brzeziński został odznaczony w 2009 r. za zasługi dla 
Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. 

Canberra – mądre, zdrowe i czyste miasto! 
Brytyjska firma Paymentsense analizując ponad 50 stolic 

na całym świecie, stworzyła listę „najbardziej innowacyjnych 
miast świata”. Informacje uwzględnione w indeksie 
innowacyjności obejmowały: liczbę wniosków patentowych 
zarejestrowanych w Google; liczbę nowych biznesów 
zarejestrowanych w 2019 r.; liczbę uniwersytetów i ich 
ranking; średnią miesięczną liczbę wyszukiwań w Internecie i 
trendy dotyczące pytania „jak założyć firmę”; liczbę 
„Kikstarterów” i ich średnią wartość. Część danych pochodzi z 
2019 r., czasu zanim pandemia zaczęła wpływać na firmy i 
biznesy. 

Canberra znalazła się na trzecim miejscu tej listy z 
wynikiem 75.5 na 100 punktów, za Paryżem (79.3) i 
Waszyngtonem (z tym samym wynikiem 75.5). Stolica w 
szczególności zajmuje wysokie miejsce pod względem 

innowacyjności biznesowej, która przyciąga do miasta nowe 
organizacje, talenty i wydarzenia biznesowe. 

W 2019 r. zarejestrowano w Canberze ponad 235 tys. 
nowych firm co stwarza doskonałe możliwości zatrudnienia i 
profesjonalnego rozwoju. Hasło „jak założyć firmę” 
wyszukiwane jest w gogle średnio 26 tys. razy miesięcznie co 
wskazuje, że duch przedsiębiorczości w Canberze jest bardzo 
wysoki. Często nazywana „stolicą wiedzy” Australii, Canberra 
jest siedzibą Australijskiego Uniwersytetu Narodowego 
(ANU), który według rankingu 2022 Quacquarelli Symonds 
World University Rankings, znajduje się w dwóch procentach 
najlepszych uniwersytetów na świecie. 

Ostatnio Canberra zajęła także drugie miejsce na liście 
„najbardziej higienicznych miast na świecie”. Ranking został 
przeprowadzony przez kalifornijską firmę GotParts747, która 
zajmuje się sprzedażą i dystrybucją środków czystości i 
sprzętu ochrony osobistej. Pierwsze miejsce zajął Berlin z 8.2 
punktami na 10, Canberra otrzymała 7.5, trzecie miejsce 
Ottawa (7.2). Wybrane miasta oceniane były na podstawie 
takich czynników, jak poziom zanieczyszczenia, ilość 
wytworzonych odpadów stałych, stopień recyklingu i 
kompostowania, kultura mycia rąk oraz krajowy import 
środków do dezynfekcji rąk. Canberra miała również najniższy 
wskaźnik poziomu zanieczyszczenia spośród 20 badanych 
miast.  

Następny rekord Canberry to trzecie miejsce w rankingu 
„najzdrowszych miast na świecie” roku 2022. Badania 
przeprowadzone przez Money.co.uk obejmowały takie 
wskaźniki jak: poziom otyłości, średnia długość życia (82,9 
lat), niski poziom zanieczyszczenia, opieka zdrowotna, 
bezpieczeństwo, wskaźnik przestępczości i długie godziny 
nasłonecznienia (w Canberze 2813 godz. rocznie). W 2022 r. 
uwzględniono również inne czynniki zwracające większą 
uwagę od początku światowej pandemii. Są to: liczba 
psychiatrów, pielęgniarek, psychologów i pracowników 
socjalnych (na 100 tys. mieszkańców), bieżące wydatki na 
opiekę zdrowotną (w proc. PKB), łatwość w dostępie do 
pomocy zdrowotnej oraz liczba zaburzeń psychicznych i 
uzależnień. Do Canberry dołączyły na tej liście Adelajda 
(miejsce 9.) i Brisbane (miejsce 16.). Jednocześnie Australia 
znalazła się na 16. miejscu listy najzdrowszych krajów na 
świecie. 

Myślę, że te osiągnięcia naszego miasta upoważniają do 
zmiany sloganu na tabliczkach rejestracyjnych na: „Canberra! 
Smart and Clean!” 

Van Gogh Alive 
Obrazy Vincenta Van Gogha wystawiane są w galeriach i 

muzeach na całym świecie i cieszą się olbrzymim 
powodzeniem od ponad stulecia, ale nigdy dotąd nie były 
eksponowane w taki sposób.  
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Jak co roku donosimy o wynikach największej społecznej 

akcji charytatywnej w Polsce i niewątpliwie jednej z 
największych na świecie. 31 marca Jerzy Owsiak oficjalnie 
podsumował 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
grającej tym razem pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Mimo, że 
po raz drugi Orkiestra grała w warunkach pandemii, 
osiągnięty został spektakularny wynik – 224 376 706,35 zł, 
czyli ponad 13,5 miliona złotych więcej niż przed rokiem. 

W trakcie jubileuszowej 30. Zbiórki, wolontariusze z 
całego świata kwestowali na rzecz zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wśród 
zakupów, które Fundacja planuje dokonać z przeznaczeniem 
dla oddziałów i pododdziałów okulistyki dziecięcej znajdują 
się urządzenia do diagnostyki i wykonywania operacji. Jednym 
z najważniejszych ma być urządzenie angiograf 
dwupłaszczyznowy, które pozwala na leczenie siatkówczaka – 
najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci. 
Sprzęt ten umożliwia zastosowanie najnowocześniejszej i 
najskuteczniejszej metody leczenia nowotworu: 
chemioterapii dotętniczej. W planach Fundacji jest również 
uruchomienie pierwszego w Polsce centrum symulacji 
operacji okulistycznych, dzięki któremu specjaliści zajmujący 
się dziećmi będą mogli uczyć się odpowiednich ruchów i 
technik chirurgii wewnątrzgałkowej, czego wynikiem będzie 
poprawa jakości wykonywanych operacji. 

Była to pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej 
okulistyce, jednak nie pierwsze działanie WOŚP związane z 
ratowaniem wzroku najmłodszych pacjentów. Fundacja od 
2001 r. prowadzi Program Zapobiegania i Leczenia 
Retinopatii Wcześniaków, w 
ramach którego przebadano 
blisko 262 tysiące dzieci. W 
przypadku prawie 100% 
wcześniaków, u których 
stwierdzono to schorzenie i 
przeprowadzono zabieg 
laseroterapii, udało się 
uratować wzrok. 

W zbiórkę zaangażowały 
się 1633 sztaby, w tym 90 
sztabów zagranicznych w 29 
krajach. Coraz większą 
popularnością cieszy się bycie 
wolontariuszem online i 
kwestowanie w Internecie. W tym roku powstało aż 41 711 
eSkarbonek. Jedną ze szczególnych form zbiórki są aukcje 
Allegro dla WOŚP w ramach, których wystawiono na sprzedaż 
tysiące bardzo nieraz kreatywnych, ciekawych i 
zaskakujących ofert, m.in.: rakietę Igi Świątek oraz wspólny 
trening, elektryczną hulajnogę Donalda Tuska z jego 
autografem, możliwość spędzenia wieczoru lub nawet całego 
weekendu oferowane przez znanych aktorów czy 
sportowców. W sumie w ramach aukcji Allegro dla WOŚP 
zebrano 37 414 104,48 zł. Ogromną zasługę w sukcesie akcji 
WOŚP ma Internet, dzięki któremu wszyscy zainteresowani 
mogli po raz kolejny wspierać cel Finału, śledzić proces 
przygotowania oraz oglądać transmisję 30. Finału WOŚP.  

W trakcie uroczystości Finału Jurek Owsiak podsumował 
trzy dekady działalności WOŚP, jak również podziękował 
osobom i instytucjom zaangażowanym w jej projekty na 
przestrzeni lat. Przez 30 lat ta niezwykła akcja społeczna 
zdołała zebrać ponad 1.5 miliarda złotych! 

„30 lat jesteśmy ze sobą, 30 lat robimy rzeczy niezwykłe, 
rzeczy, które są nasze, które są obywatelskie. Pokazaliśmy 

Wystawa Van Gogh Alive została pomyślana, opracowana i 
wyprodukowana przez firmę Grande Experiences z 
Melbourne. Jej założyciela i dyrektora, Bruce’a Petersona 
(pochodzącego z Canberry) zainspirował roczny pobyt we 
Włoszech, gdzie pracował nad organizacją kompleksowej 
wystawy dzieł Leonarda Da Vinci. Odwiedzając muzea i 
galerie zauważył, że tradycyjny sposób odbierania sztuki jest 
mało atrakcyjny dla dzieci. Tak narodziła się idea instalacji 

Grande Experiences – 
duża atrakcyjność przy 
zachowaniu artystycznej 
integralności, 
zainteresowanie sztuką 
rodzin z dziećmi i tych, 
którzy normalnie nie 
odwiedziliby typowego 
muzeum lub galerii, ale 
także tych bardzo 
zainteresowanych sztuką i 
kulturą, ponieważ jest to 
nowy sposób na jej 
doświadczanie. „They don’t 
have to understand who 
Vincent is, his genre, or 
anything about art history. 

They just get lost in the big, broad-brush strokes, colour and music, 
and for kids it means their first experience is a happy one, and I 
think that’s important.” – mówi Peterson. 

Zastosowanie innowacyjnej formy doświadczania sztuki, 
tzw. system SENSORY4, na nowo definiuje sposób w jaki widz 
wchodzi w interakcje ze sztuką i obcuje z arcydziełami 
malarza. Od momentu wejścia, potężna i wibrująca symfonia 
światła, koloru i dźwięku otaczająca widza ze wszystkich 
stron, zmusza do zanurzenia się w niepowtarzalnym świecie 
artysty – doświadczenie jednocześnie urzekające i 
edukacyjne. System SENSORY4 łączy wysokiej jakości system 
surround-sound, zaawansowane wielokanałowe animacje 
graficzne oraz projektory filmowe o wysokiej rozdzielczości i 
może tak przekształcić każdą przestrzeń wystawienniczą, aby 
stworzyć dynamiczne, pouczające i wizualnie spektakularne 
doświadczenie. 

W czasie zaledwie dziesięcioletniej kariery, styl malarstwa 
Van Gogha nieustannie się zmieniał odzwierciedlając 
niestabilny stan umysłu artysty. Poprzez technologię 
Sensory4, widzowie mogą przenieść się w niesamowity świat 
wyobraźni wielkiego mistrza, obserwować jego życie i 
malarstwo w pięciu częściach, obrazujących pięć stylistycznie i 
technicznie różnych okresów. W specjalnie zaaranżowanej 
przestrzeni ekspozycyjnej, na ekranach pokrywających 
powierzchnie ścian i podłogi można zobaczyć setki dzieł i 
dosłownie zanurzyć się w świecie obrazów. Efektom 
wizualnym towarzyszy specjalnie dobrana muzyka 
odzwierciedlająca emocje i doświadczenia malarza. 

Wszystko to wprowadza nas w wewnętrzny świat Van 
Gogha i udoskonala wrażenie nowoczesnego obcowania ze 
sztuką, pozwala lepiej docenić kunsztowny styl malarski Van 
Gogha i razem z nim przenieść się do miejsc, gdzie powstawały 
jego największe arcydzieła. 

Od 2011 roku wystawa gościła w ponad 70 miastach w 
wielu krajach i obejrzana została przez ponad 8 milionów 
widzów. W zeszłym roku rozpoczęła tourne w Australii, gdzie 
będzie pokazana w Sydney, Brisbane, Perth, Adelajdzie, 
Canberze i Newcastle. Tysiące mieszkańców Canberry miało 
okazję oglądać ją w specjalnie zaprojektowanym olbrzymim 
namiocie (70x25m), od 5 marca do 10 kwietnia 2022 r. 
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ludziom, że organizując się można robić rzeczy niezwykłe.” – 
powiedział Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP. 

Iga Świątek numerem jeden światowego tenisa 
Rafał Jarosz 

W styczniu 2022 r., po 44 latach przerwy, australijska 
tenisistka zwyciężyła ponownie w turnieju Australian Open. 
Cały świat jest pod ogromnym wrażeniem, jakiego dokonała 
zaledwie 25-letnia, inteligentna, skromna i lubiana przez 
wszystkich Ash Barty. Celebrując 95 tydzień z rzędu na 
pozycji liderki kobiecego tenisa, Ash dołączyła do 
największych nazwisk – Steffi Graf, Martiny Navratilovej, 
Sereny Williams i Chris Evert, stając się piątą kobietą, która 
została ukoronowana numerem 1 w rankingu WTA (Woman’s 
Tennis Association) w trzech kolejnych latach. 

Niespełna dwa miesiące po 
tak spektakularnym 
zwycięstwie, Ash Barty 
ogłosiła wiadomość, która 
wstrząsnęła światem tenisa 
i zasmuciła jej kibiców na 
całym świecie. „Nadszedł 
czas, abym odeszła, pogoniła 
za innymi marzeniami i 
odłożyła rakietę” – 
powiedziała Ash podczas 
konferencji prasowej. 
Faworytką do zastąpienia 
Ash na pozycji liderki 
światowego tenisa kobiet 
stała się młodziutka, 20-
letnia Polka Iga Świątek. 
Przechodząca na emeryturę 

Ash zachwalała polską tenisistkę mówiąc: „…jeśli to Iga, to nie 
ma lepszej osoby. To niesamowita zawodniczka, świetna 
tenisistka. Sposób, w jaki wniosła na boisko świeżą, nieustraszoną 
energię, jest niesamowity”. 

Iga, po wygraniu w tegorocznej edycji turnieju Indian Wells 
Open (California USA) w marcu br., awansowała na drugie 
miejsce w rankingu WTA i w ten sposób stała się faworytką do 
zastąpienia Barty na szczycie. Przed zaplanowanym na 4 
kwietnia br. ogłoszeniem nowego rankingu WTA, odbył się 
jeszcze ważny turniej Miami Open. Iga była w nim jedną z 
faworytek. Po zaciętej rywalizacji w meczach ćwierć- i 
półfinałowych przeszła do finalu i ostatecznie wygrała turniej 
pokonując Japonkę Naomi Osakę, byłą rakietę numer 1. 
Zwyciężając w Miami Open Iga udowodniła światu, że 
zasłużenie awansuje na rakietę numer 1 kobiecego tenisa. 

„Te tygodnie były tak intensywne, że tak naprawdę nie 
wiedziałam, czy będę w stanie nadążyć za dobrą passą, którą 
mam” – powiedziała Polka. „To dla mnie niesamowite, że mogłam 
pokazać twardość psychiczną, ponieważ przez całe życie 
myślałam, że mogę zrobić więcej, a czasami przegrywałam i nawet 
nie wiedziałam, dlaczego. W tym sezonie czuję, że wszystko 
zaskoczyło, więc jest świetnie i jestem naprawdę bardzo 
szczęśliwa”, dzieliła się tuż po zwycięstwie swoimi emocjami. 

Świetna forma fizyczna i psychiczna nie opuszcza młodej 
tenisistki i Iga idzie jak burza – po turnieju w Miami przyszły 
wygrane w Stuttgarcie (kwiecień br.)  a następnie w Rzymie 
(maj br.). Następnym wyzwaniem był turniej French Open. Iga 
wygrała ten turniej dwa lata temu jako debiutująca 19-latka. 
Zdobycie pucharu Roland Garros było więc tym bardziej dla 
niej ważne, ale i bardziej stresujące. Zwycięstwo w finale nad 
Amerykanka Cori Gauf (w dwóch setach) było jednocześnie 
35. zwycięstwem Igi z rzędu. Tym samym wyrównała rekord 
Venus Williams pod względem liczby wygranych meczów od 

2000 r. i potwierdziła dobitnie swoją pierwszą pozycję w 
rankingu światowego tenisa.  

Eksperci tenisowi zachwycają się stylem gry i psychiczną 
odpornością polskiej tenisistki. Iga staje się inspiracją dla 
wielu. Pokazała, że można grać tydzień po tygodniu, cały czas 
być w formie i odnosić zwycięstwa.  

Gratulujemy Idze i trzymamy kciuki z całych sił, by jak 
najdłużej ona, wszyscy Polacy oraz jej fani na całym świecie, 
mogli cieszyć się z gry naszej zawodniczki na najwyższym 
poziomie. Czekamy na powrót Igi do Melbourne i na jej 
pierwsze zwycięstwo w kolejnej edycji Australian Open.  

Wiersze Piotra Żychowskiego 
Piotr Żychowski (pseudonim autorski „Resovian”) urodził 

się w 1962 r. w Jaśle na Podkarpaciu, gdzie spędził wczesne 
dzieciństwo. Od 1973 r. mieszkał wraz z rodziną w Rzeszowie. 
Tu dorastał i rozwijał swoje zainteresowania, szczególnie 
polską literaturą i poezją. Na początku lat 80. trafił do Klubu 
Literackiego „Pod Drabiną”, działającego wówczas przy 
Wojewódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie. Tam poznawał poezję 
od strony warsztatowej i pisał 
swoje pierwsze wiersze. W 1986 r. 
wyemigrował do Australii, gdzie 
znalazł swoje miejsce i możliwości 
realizacji planów i marzeń. 
Mieszka do tej pory w Sydney, 
założył rodzinę, pracuje w swoim 
zawodzie (jest edukatorem dzieci 
w wieku przedszkolnym). 

Do swoich młodzieńczych 
zainteresowań wrócił po długiej 
przerwie. Znowu zaczął pisać 
wiersze 15 lat temu. Swoje 
wiersze sam określa jako „życiem pisane" – są one 
odzwierciedleniem świata, w którym żyjemy. Są wśród nich 
wiersze żartobliwe, wiersze oparte na wspomnieniach z 
dzieciństwa, wiersze o zabarwieniu filozoficznym i te 
inspirowane pracą z dziećmi czy wspomnieniami polskiej wsi z 
lat młodości. Są w nich refleksje na temat życia, wiary, zwykłej 
codzienności, jest wiele pytań, na które sami musimy sobie 
odpowiedzieć. 

Po latach, zachęcony pozytywną oceną swoich wierszy, 
zaczął myśleć o ich wydaniu. I tak powstał tomik wierszy 
Piotra Żychowskiego zatytułowany „Czas i my”, wydany w 
200 egzemplarzach w Polsce przez wydawnictwo Rothenus i 
zawierający ok. 120 wierszy. 

Tomik będzie osiągalny w sprzedaży wysyłkowej na 
terenie Australii od sierpnia br. bezpośrednio od autora lub 
będzie do nabycia podczas wieczorów autorskich. 
Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z 

autorem piotr.resovian@gmail.com  ■ 

 

Uczmy się Sydney kwiecień 2020 

Żyć pełnią dnia, 

spać pełnią nocy, 

nie martwić o jutro, 

nie żałować co było wczoraj 

dzielić kromką chleba 

podawać rękę w potrzebie 

cieszyć małostkami. 

Uczmy się od życia tego, czego w książkach nie ma. 
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2022 – ROK WAŻNYCH ROCZNIC  
Dr Halina Zobel-Zubrzycka  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronkami roku 
2022 trzy niezwykłe i wybitne kobiety, prekursorki w swoich 
dziedzinach, osoby które przecierały szlaki w literaturze, 
pedagogice specjalnej i himalaistyce. Są to: 

Maria Grzegorzewska (1887-1967), pedagog i psycholog, 
twórczyni pedagogiki specjalnej. W tym roku przypada setna 
rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej, którego była dyrektorem. 

Wanda Rutkiewicz (1943-92) – słynna polska himalaistka. 
Była trzecią kobietą na świecie, która zdobyła szczyt Mount 
Everest, a także pierwszą kobietą w historii, która zdobyła 
szczyt K2. W tym roku mija 30 lat od jej śmierci przy próbie 
zdobycia Kanczendzongi w Himalajach.  

Maria Konopnicka (1842-1910) – poetka i nowelistka 
okresu pozytywizmu, uznawana za jedną z najwybitniejszych 
pisarek przełomu XIX i XX w. Była autorką wysoko ocenianych 
przez krytyków nowel i poezji, tekstów publicystyczno-
reportażowych, prac krytycznoliterackich, utworów dla dzieci 
i tłumaczeń. W 2022 r. obchodzimy 180. rocznicę urodzin 
pisarki. Poniżej przedstawiamy bliżej postać Marii 
Konopnickiej. 

Maria Konopnicka 
Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w 

Suwałkach, w rodzinie prawnika Józefa Wasiłowskiego. Jej 
matka zmarła, gdy Maria miała 12 lat. W rodzinie panowała 
atmosfera patriotyzmu i szacunku dla wartości 
chrześcijańskich. W latach 1855-56 Maria uczyła się na pensji 
u sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie 
poznała Elizę Pawłowską, później 
Orzeszkową, z którą przyjaźniła się do 
końca życia. 

W 1862 r. Maria wyszła za mąż za 
starszego o 12 lat Jarosława 
Konopnickiego. W ciągu 10 lat 
małżeństwa urodziła ośmioro dzieci, z 
których dwoje zmarło zaraz po 
urodzeniu. Mimo obowiązków 
rodzinnych i domowych nie 
zrezygnowała z samokształcenia, dużo 
czytała i zaczęła też pisać wiersze. 
Zadebiutowała w 1870 r. w dzienniku 
„Kaliszanin” wierszem „Zimowy 
poranek". 

Cykl lirycznych wierszy „W górach” 
opublikowany w 1876 r. w „Tygodniku 
Ilustrowanym” przychylnie zrecenzował 
H. Sienkiewicz, którego opinia równała 
się literackiej nobilitacji. Konopnicka, 
rozczarowana prozą życia i problemami 
małżeńskimi, uwierzyła w swój talent. W 1877 r. opuściła 
męża i wyjechała z dziećmi do Warszawy. Zarabiała na życie 
udzielaniem korepetycji, publikowała wiersze i zajęła się 
przekładami. 

W Warszawie była związana ze środowiskiem liberalnej 
inteligencji. Bardzo szybko jej twórczość poetycka, 
przepełniona patriotyzmem i szczerym liryzmem, zdobyła 
powszechne uznanie. Pierwszy tomik „Poezji” wydała w 1881 
r., następne ukazywały się w latach: 1883, 1886, 1896. Jej 
pierwsza książka wydana w 1881 r. „Z przeszłości. Fragmenty 
dramatyczne”, w której otwarcie krytykowała Kościół, 
wywołała ostrą reakcję prasy konserwatywnej i środowisk 

narodowo-katolickich. Mimo tego Konopnicka do końca życia 
piętnowała politykę Watykanu, kwestionowanie przez 
Kościół osiągnięć nauki, dewocję, jak również buntowała się 
będzie przeciwko wdzieraniu się kleru w intymne sprawy 
ludzkie. W 1902 r. tak przedstawiała swój światopogląd: „Myśl 
moja nie godzi się z dogmatami chrystianizmu – ale uczucie moje 
jest silnie religijne. Chrystusową naukę odróżniam od kultów, jakie 
z niej powstawały”. W swoich utworach wielokrotnie 
podejmowała tematy niesprawiedliwości społecznej. 
Zajmowała się także krytyką literacką, którą uprawiała od 
1881 r. Obok studiów o literaturze i sztuce współczesnej m.in. 
Prusa, Orzeszkowej, Sienkiewicza, ogłosiła kilka ważnych prac 
o Mickiewiczu i Słowackim. 

Protestowała przeciwko ustrojowi i niesprawiedliwości 
społecznej nie tylko w swoich utworach. Była aktywną 
uczestniczką życia publicznego. W latach 1884-86 
redagowała tygodnik dla kobiet „Świt”, starając się 
zradykalizować jego program. Walczyła o prawa kobiet, 
uczestniczyła w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci 
polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz 
pruskich. Brała udział w konspiracyjnych i jawnych akcjach 
społecznych, jak opieka nad więźniami politycznymi i 
kryminalnymi. 

Około 1886 r. 47-letnia poetka poznała 28-letnią malarkę 
Marię Dulębiankę, z którą spędziła następnych 20 lat, aż do 
swojej śmierci. Dulębianka została wprowadzona do kręgu 
rodzinnego Konopnickiej, razem mieszkały i podróżowały. 
Rok przed śmiercią schorowana Konopnicka polecała pamięci 
dzieci swą towarzyszkę życia nazywając ją swoją 
„opatrznością”. 

Od 1890 r., podczas nieustannej podróży po Europie, 
Konopnicka tworzyła swoje najwybitniejsze dzieła, m.in. 

nowele w zbiorze „Na drodze”. Z tego 
okresu pochodzi też większość utworów 
dla dzieci, na których wychowały się całe 
pokolenia małych Polaków, m.in: „O 
Janku Wędrowniczku”, „O 
krasnoludkach i sierotce Marysi”, czy 
wiersz „Rota”. 
W październiku 1902 r. Konopnicka 
obchodziła w Krakowie i Lwowie 
jubileusz 25-lecia pracy twórczej. Pisarka 
otrzymała w darze „od narodu” dworek 
w Żarnowcu, ale w związku z 
pogarszającym się zdrowiem, często 
wyjeżdżała do europejskich uzdrowisk.  
Zmarła we Lwowie 8 października 1910 
r., gdzie została pochowana na 
cmentarzu Łyczakowskim. Pogrzeb 
pisarki stał się wielką manifestacją 
patriotyczną, w której udział wzięło 
blisko 50 tysięcy osób chociaż bez 
udziału duchowieństwa, oburzonego na 
poglądy i areligijność poetki. 

W Polsce niepodległej pielęgnowano pamięć po pisarce. W 
1957 r. powstało Muzeum Konopnickiej w Żarnowcu, a w 
1973 r. otwarto Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach. 
Postawiono również kilka pomników pisarki. 

Wizerunek Konopnickiej – pisarki ustawionej na 
narodowym piedestale, przedstawianej jako wzór wszelkich 
cnót, moralną opokę Narodu i wzorzec oddania Ojczyźnie i 
Bogu, w ostatnich latach został uzupełniony przez kilka 
biografii, które weryfikują legendę i wyobrażenia o tej postaci. 
Konopnicka jest w nich przedstawiona nie tylko jako 
utalentowana pisarka i odważna kobieta łamiąca społeczne 
konwencje, ale również jako osoba uwikłana w trudne relacje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opatrzno%C5%9B%C4%87
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z najbliższymi. Wspomina się o znaczeniu w jej życiu 
osobistych związków tak z młodymi mężczyznami jak i jej 
bliskiej, wieloletniej relacji z Marią Dulębianką, a także o 
trudnych relacjach z dziećmi. Biografowie zwracają uwagę, iż 
mimo że podkreślała: „Ze wszystkiego, co mi się od ludzi należy, 
najbardziej strzegę moich praw człowieczych. Wszędzie 
rozpostrzeć mi wolno moje ludzkie prawa, gdzie one cudzych nie 
naruszają", była dominującą, a nawet bezwzględną matką, 
która wyrządziła swoim dzieciom wiele krzywd dbając 
bardziej o własny wizerunek niż o ich dobro. Wiele 
szczegółów z jej życia, które mogłyby zaszkodzić jej 
wizerunkowi trudno dzisiaj zweryfikować, ponieważ sama 
Konopnicka podawała nieprawdziwe fakty, a po jej śmierci, jej 
córki Laura Pytlińska i Zofia Mickiewiczowa, usuwały 
niewygodne fakty z oficjalnej biografii matki. 

Władysław Bartoszewski 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił rok 2022 

rokiem Władysława Bartoszewskiego dla uczczenia 100. 
rocznicy urodzin, tej wyjątkowej postaci polskiego życia 
politycznego, społecznego i literackiego przełomu XX i XXI w. 
Był historykiem, publicystą, pisarzem, aktywnym 
uczestnikiem życia publicznego, działaczem społecznym, 
wykładowcą akademickim, politykiem i dyplomatą. Tytuł 
jednej z jego książek: „Warto być przyzwoitym” wszedł do 
języka potocznego i funkcjonuje jako 
przykazanie, jak należy zachowywać się 
w czasach opresji, w konfrontacji z 
reżimami autorytarnymi i 
niepraworządnymi. 

Władysław Bartoszewski urodził się 
19 lutego 1922 r. w Warszawie, jak sam 
mówił „w przeciętnej katolickiej rodzinie”. 
Jego ojciec pochodzący z rodziny 
chłopskiej był urzędnikiem bankowym, 
matka pochodząca ze zubożałego 
ziemiaństwa, księgową. Ukończył 
gimnazjum imienia św. St. Kostki i zdał 
maturę w 1939 r. W czasie wojny 
studiował polonistykę na tajnym 
Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Olbrzymie piętno na życiu 
Bartoszewskiego, odcisnęły 
doświadczenia lat II wojny światowej. 
Na przełomie lat 1940-41 przebywał 
przez kilka miesięcy w obozie w Oświęcimiu. Tam był 
świadkiem jak łatwo zniewolić i zabić człowieka. Wtedy 
zrozumiał, że trzeba walczyć, że nie można się poddać, myśląc 
wyłącznie o przetrwaniu, bo poddanie się prowadzi do 
samozagłady. Z obozu został uwolniony dzięki interwencji 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Wtedy zaczął realizować 
postanowienie, że już nigdy więcej nie będzie bierny, że musi 
aktywnie przeciwstawiać się złu. 

W lecie 1942 r. Bartoszewski zaangażował się w 
działalność konspiracyjną. Pracował w Biurze Informacji i 
Propagandy Związku Walki Zbrojnej oraz działał w katolickiej 
organizacji Front Odrodzenia Polski (FOP). Brał udział w 
pracach Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, który 
doprowadził do powołania w grudniu 1942 r. Rady Pomocy 
Żydom „Żegota”. 

Od 1 sierpnia 1944 r. Bartoszewski walczył w powstaniu 
warszawskim, za co został awansowany do stopnia porucznika 
i odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i 
Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji powstania kontynuował 
działalność konspiracyjną w Biurze Informacji i Propagandy 

Komendy Głównej AK w Krakowie. Pod koniec lutego 1945 r. 
powrócił do Warszawy, gdzie rozpoczął służbę w pionie 
informacyjno-propagandowym konspiracyjnej organizacji 
„NIE”.  Od jesieni 1945 r. współpracował z Instytutem Pamięci 
Narodowej oraz Główną Komisją Badania Zbrodni 
Niemieckich w Polsce, wykorzystując informacje zebrane 
przez siebie w okresie okupacji o zbrodniach niemieckich, 
sytuacji w obozach koncentracyjnych i więzieniach oraz o 
zagładzie Żydów. Zaczął także pisać artykuły dokumentujące 
wydarzenia okupacyjne. W PSL-owskiej „Gazecie Ludowej” 
ukazał się cykl jego artykułów o przywódcach Polskiego 
Państwa Podziemnego, o pomocy udzielanej Żydom i o 
powstaniu warszawskim. Jego studium „Egzekucje uliczne w 
Warszawie 1940-44” trybunał norymberski zaliczył do 
materiałów dowodowych. Aktywnie działał w Polskim 
Stronnictwie Ludowym, które było w tym czasie, jedynym 
liczącym się ugrupowaniem opozycyjnym wobec władz 
komunistycznych. 

Wkrótce, w związku z działalnością w AK i PSL 
Bartoszewski został poddany represjom. Skazany pod 
fałszywym zarzutem szpiegostwa spędził w latach 1946-48 i 
1949-54 łącznie sześć i pół roku w więzieniu. 2 marca 1955 r. 
Najwyższy Sąd Wojskowy uznał go za niesłusznie skazanego. 

Od 1956 r., Bartoszewski współpracował z kilkoma 
tygodnikami, kontynuując dokumentowanie czasów okupacji i 

przypominając ludzi walczących o 
wolność Polski w podziemnych 
organizacjach. W marcu 1963 r. 
zaangażował się w działalność służącą 
pojednaniu polsko-żydowskiemu. Na 
łamach „Tygodnika Powszechnego” 
zaapelował o nadsyłanie relacji o 
przypadkach pomocy udzielanej Żydom 
przez Polaków. Do redakcji napłynęły 
wtedy setki listów, które później 
Bartoszewski wydal w 1966 r. w 
antologii „Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy 
z pomocą Żydom 1939-1945.” W 1963 r., 
na wniosek Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, Bartoszewski został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, za pomoc 
udzielaną Żydom w czasie wojny. W 
maju, w imieniu Rady Pomocy Żydom 
„Żegota”, odebrał w Jerozolimie 
odznaczenie „Sprawiedliwego wśród 

Narodów Świata”, przyznawany przez Instytut Pamięci 
Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem, za 
zasługi w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej i 
zasadził w Ogrodzie Sprawiedliwych pamiątkowe drzewo 
„Żegoty”. Indywidualne odznaczenie „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” otrzymał w 1966 r. 

Mimo braku formalnego statusu uniwersyteckiego (w PRL-
u nie pozwolono mu na ukończenie studiów), był powszechnie 
postrzegany jako jeden z najwybitniejszych znawców okupacji 
niemieckiej w Polsce. W latach 1973-82 i 1984-85 
Bartoszewski wykładał historię na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Kilka uniwersytetów nadało mu tytuł Doktora 
Honoris Causa. 

Od połowy lat 60. Bartoszewski był tajnym 
współpracownikiem Radia Wolna Europa, przekazując 
informacje o działaniach represyjnych władz 
komunistycznych. W latach 70. był aktywnym uczestnikiem 
antykomunistycznej opozycji. Od 1978 r. był wykładowcą 
niezależnego Towarzystwa Kursów Naukowych w ramach 
tzw. Latającego Uniwersytetu, a w sierpniu 1980 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajne_nauczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Polonistyki_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie_niemieckie_w_Polsce_(1939%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82ada_%C5%BByd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm


Kronika Polonii | CZERWIEC 2022 | strona 26 

sygnatariuszem skierowanego do władz komunistycznych 
apelu 64 naukowców, literatów i publicystów, o podjęcie 
dialogu ze strajkującymi robotnikami. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego 13.12.1981 r. został internowany. Zwolniono go w 
maju 1982 r. 

W latach 80., Bartoszewski działał na rzecz pojednania 
polsko-niemieckiego. Przypominał o trudnej historii i 
obowiązku pamięci o ofiarach i ukarania winnych, ale 
podkreślał, że odpowiedzialności nie można rozciągać na 
następne pokolenia. Niemcy i Polacy będą żyć obok siebie, 
należy zatem także myśleć o przyszłości i dążyć do pojednania 
narodów. Zwieńczeniem tego okresu było wręczenie 
Bartoszewskiemu w 1986 r. prestiżowej Nagrody Pokojowej 
Księgarstwa Niemieckiego i zaproszenie do wykładów w 
latach 1983-84 i 1986-88, na kilku uniwersytetach 
niemieckich. 

Doświadczenie i międzynarodowe kontakty 
Bartoszewskiego zostały wykorzystane w wolnej Polsce. W 
latach 1990-95 był ambasadorem RP w Austrii i dwukrotnie 
ministrem spraw zagranicznych. W latach 1997-2001 był 
przewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i 
Integracji Europejskiej. Od 2007 r. aż do śmierci pełnił funkcję 
sekretarza stanu i pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do 
spraw dialogu międzynarodowego. Jako minister spraw 
zagranicznych myślał kategoriami racji stanu państwa i 
wspierał przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jako 
niezbędnego warunku wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. 
Przestrzegał, że Polska ma do wyboru tylko dwie drogi – 
członkostwo w Unii albo w Federacji Rosyjskiej. Kontynuował 
także dialog z Niemcami, który był ważny sam w sobie, ale 
stanowił też drogę dla Polski do Zjednoczonej Europy. 
Przemawiając 28 kwietnia 1995 r.  podczas uroczystej sesji 
połączonych izb Bundestagu i Bundesratu zjednoczonych już 
Niemiec z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny św. 
apelował do niemieckich polityków, aby wsparli powiększenie 
Unii Europejskiej o Polskę oraz inne kraje postkomunistyczne. 
Kontynuował też wysiłki na rzecz poprawy relacji polsko-
żydowskich m.in. wspierając utworzenie Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN i przewodnicząc Międzynarodowej 
Radzie Oświęcimskiej i Radzie Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. 

Najważniejszą misją życiową Bartoszewskiego była jednak 
rozległa aktywność naukowa w dokumentowaniu okupacji i 
Powstania Warszawskiego, ukazywaniu tragedii Żydów i 
działań Polski podziemnej dla ich ratowania – jej owocem było 
ponad 1500 publikacji, w tym blisko 50 książek. W uznaniu tej 
działalności w latach 2001-10 został wybrany na prezesa 
Polskiego PEN Clubu, następnie został prezesem honorowym. 

Bartoszewski wielokrotnie krytykował działania obydwu 
rządów PiS, szczególnie w sferze polityki zagranicznej, które w 
jego opinii zagrażały bezpieczeństwu Polski oraz negatywnie 
odbijały się na wizerunku Polski za granicą. Jako świadek 
zagłady Żydów i członek „Żegoty” sprzeciwiał się próbom 
manipulowania historią i pamięcią narodową a zwłaszcza 
narracji, że wszyscy Polacy podczas Holocaustu ratowali 
Żydów. Kiedy mówił o haniebnych polskich postawach 
podczas okupacji, o szmalcownictwie, wydawaniu przez 
Polaków ukrywających się Żydów, oskarżano go o kalanie 
chwalebnej historii własnego narodu. Jego wystąpienia 
doprowadziły do otwartego konfliktu z prawicą. 

W swoim ostatnim publicznym wystąpieniu na  
kilka dni przed śmiercią, w 72. rocznicę wybuchu  
powstania w getcie warszawskim, mówił o wynikających z 
dziesięciu przykazań obowiązkach i straszliwych 
konsekwencjach ich łamania. Przypominał, że istnieją pewne 
wartości ponadczasowe: wartości dotyczące godności życia, 

wolności i poszanowania człowieka.  
Władysław Bartoszewski zmarł 24.04.2015 r. w wieku 93 

lat. Podczas uroczystości pogrzebowych 4 maja 2015 r., z 
udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, 
żegnały go tysiące osób. Spoczął w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

Życiorys Bartoszewskiego to, według jego przyjaciół, 
historia niezłomności charakteru, odwagi i gotowości 
niesienia pomocy. Jego słowa: „Warto być uczciwym, choć nie 
zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.” 
są ciągle aktualną wskazówką. Dla milionów Polaków 
Władysław Bartoszewski pozostanie moralnym autorytetem, 
przykładem prawdziwego patrioty dającego świadectwo 
prawdzie. 

80. rocznica powstania Armii Krajowej 
Osiemdziesiąt lat temu, 14 lutego 1942 r., rozkazem 

Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) gen. 
Władysława Sikorskiego została powołana Armia Krajowa, 
formacja zbrojna, która w pamięci historycznej narodu 
polskiego jest jednym z najważniejszych symboli zbrojnego 
oporu polskiego podziemia w czasie II wojny światowej. AK 
była kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i Związku 
Walki Zbrojnej (ZWZ) – wojskowych organizacji 
konspiracyjnych, formowanych już od 1939 r. przez władze 
polskie na uchodźstwie do walki z okupantem niemieckim i 
sowieckim. Zmiana nazwy na AK miała służyć podniesieniu 
rangi sił zbrojnych w kraju z organizacji konspiracyjnej do 
armii, będącej częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej oraz 
koalicji antyhitlerowskiej. Został także osiągnięty cel scalenia 
rozproszonych sił podziemia – w 1943 r. wszystkie znaczące 
organizacje wojskowe, z wyjątkiem skrajnie 
nacjonalistycznych Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i 
komunistycznej Gwardii Ludowej (GL), podporządkowały się 
dowódcy AK. 

Armia Krajowa była prawdziwym fenomenem zmagań z 
totalitaryzmem niemieckim. Stanowiła ona największą, 
najlepiej zorganizowaną, armię podziemną w całej 
okupowanej Europie. W momencie najwyższej zdolności 
bojowej liczyła blisko 390 tys. żołnierzy, w tym ponad 11 tys. 
oficerów i 35 tys. partyzantów w oddziałach leśnych. 
Elitarnym kadrowym wsparciem dla AK byli tzw. 
„cichociemni” – kilkuset specjalnie przeszkolonych w Wielkiej 
Brytanii żołnierzy PSZ, zrzucanych na spadochronach na 
teren okupowanego kraju. Dowódcami AK byli generałowie: 
Stefan Rowecki ps. Grot (do 30.06. 1943 r.), Tadeusz 
Komorowski ps. Bór (do 2.10.1944 r.) i Leopold Okulicki ps. 
Niedźwiadek (19.01.1945 r.). 

Strategicznym celem AK było przygotowanie powstania 
narodowego i objęcia władzy przez konspiracyjne struktury, 
w momencie zbliżenia się wojsk alianckich do granic Polski. 
Początkowo podstawowymi formami działania były sabotaż i 
dywersja, wywiad i kontrwywiad. Od grudnia 1939 do lipca 
1944 r. ZWZ-AK przeprowadziły ponad 730 000 akcji 
sabotażowych i dywersyjnych, głównie w przemyśle 
zbrojeniowym i transporcie kolejowym. Żołnierze AK 
dokonywali również zamachów na wysokich rangą 
funkcjonariuszy hitlerowskich i wykonywali wyroki śmierci na 
osobach oskarżonych o współpracę z okupantem. 

Od początku 1943 r., w wyniku nasilającego się terroru 
niemieckiego, AK zaczęło stopniowo przechodzić do działań 
dywersyjno-partyzanckich. 22.01.1943 r. zostało utworzone 
Kierownictwo Dywersji (Kedyw) dowodzone przez pułk. 
Emila Fieldorfa „Nila". Oddziały Kedywu przeprowadziły 
wiele akcji, w tym legendarne akcje odbicia więźniów pod 
Arsenałem w W-wie i zamach na dowódcę ̨ SS i policji na 
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dystrykt warszawski, Franza Kutschere ̨. Organizowano 
również operacje wywiadowcze, które dostarczyły aliantom 
ponad połowę tajnych raportów na temat rozmieszczenia 
wojsk, ich siły i wyposażenia oraz danych o produkcji zbro
jeniowej. Do najbardziej spektakularnych sukcesów polskiego 
wywiadu było zdobycie informacji o konstrukcji oraz 
lokalizacji ośrodków badawczych broni V-1 i V-2. 

Od końca 1942 r. AK była zaangażowana poprzez Rade ̨ 
Pomocy Żydom (Żegota) w organizowanie pomocy 
ukrywającym się̨ Żydom i powstańcom w getcie warszawskim. 
Z ZWZ-AK powiązane było podziemne harcerstwo (Szare 
Szeregi) aktywne w kolportażu i łączności i tworzące 
doborowe oddziały Kedywu, jak „Zośka" i „Parasol". Komenda 
Główna AK (KG AK) w W-wie, utrzymywała łączność radiową 
i kurierską ze Sztabem Naczelnego Wodza za pośrednictwem 
Oddziału VI, który zaopatrywał konspiracyjne struktury w 
sprzęt wojskowy i fundusze, współpracując z polską sekcją 
brytyjskiego Zarządu Operacji Specjalnych wspomagającego 
ruch oporu w okupowanych krajach Europy. W latach 1939-
44 rządy amerykański i brytyjski przekazały ZWZ-AK za 
pośrednictwem kurierów ponad 30 
mln. dolarów. Działalność AK 
finansowana była również przez 
drukowane w konspiracji banknoty i 
zbrojne napady na banki. 

20.11.1943 r., wobec zwycięstw 
ZSRR i perspektywy wyzwolenia 
Polski spod okupacji niemieckiej przez 
Armię Czerwoną, KG AK zastąpiła 
plan powszechnego powstania planem 
„Burza”. Przyjęto koncepcje ̨ 
prowadzenia działań sabotażowo-
dywersyjnych wymierzonych w 
cofające się oddziały niemieckie. Gen. 
Tadeusz Komorowski „Bór” wydał 
rozkaz ujawnienia wobec 
wkraczających Rosjan przedstawicieli 
AK jako reprezentantów legalnych 
władz polskich. 

Kiedy w styczniu 1944 r. Armia 
Czerwona przekroczyła granice ̨ 
Polski, rząd w Londynie w publicznym 
oświadczeniu podkreślił suwerenne 
prawa RP do obszaru państwa 
ustalonego traktatem ryskim. Moskwa 
kategorycznie stwierdziła, że zajmowane ziemie należą ̨ do 
ZSRR, co było zgodne z ustaleniami podjętymi przez 
Churchilla, Roosevelta i Stalina podczas konferencji w 
Teheranie (28.11 - 1.12.1943 r.). 

Późniejsza klęska polityczna akcji „Burza” jak i dalsze losy 
AK, zostały przesądzone przez te polityczne ustalenia i układ 
sił w koalicji antyhitlerowskiej. Już pierwsze akcje na Kresach 
Wschodnich w lipcu 1944 r., w których oddziały AK 
współdziałały z Armią Czerwoną, nie pozostawiły złudzeń co 
do stosunku władz ZSRR do AK, władz podziemnych i praw 
suwerennych władz polskich. Mimo wspólnych walk 
toczonych przez AK z Armią Czerwoną o Wilno i Lwów, po 
wyparciu Niemców z tych miast oddziały AK były rozbrajane, 
a ich dowódcy i żołnierze aresztowani i zsyłani do obozów w 
głąb ZSRR lub wcielani do Armii Berlinga. Taka sama sytuacja 
powtórzyła się na Lubelszczyźnie, gdzie oddziały AK wzięły 
udział w walkach o Lublin. 

W tej sytuacji, w KG AK zwyciężyła koncepcja wywołania 
powstania w Warszawie, aby wyzwolić stolicę jeszcze przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej i w ten sposób zmusić Stalina 
do uznania polskiej suwerenności. Dowódcy AK liczyli również 

na pomoc ze strony sojuszników anglosaskich. Po klęsce 
powstania struktury AK ogarnął chaos organizacyjny. Siły 
powstańcze zostały zniszczone, z 35 tys. żołnierzy AK zginęło 
ok. 17-18 tys., a wielu dostało się do niemieckiej niewoli. 

W tym czasie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN), marionetkowy, tymczasowy organ władzy 
wykonawczej RP, tworzył na terenach wyzwolonych przez 
Armię Czerwoną aparat władzy i prawa, które miały służyć 
rozpracowaniu i likwidacji polskiego podziemia i 
represjonowaniu przeciwników politycznych. Dekret z 
24.08.1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych 
nakazywał ich członkom ujawnienie się ̨ i złożenie broni. 
Według dekretu z 30.10.1944 r. o ochronie państwa za udział 
w jakiejkolwiek organizacji podziemnej groził wyrok śmierci. 

Od połowy grudnia 1944 r. rząd emigracyjny postanowił 
skoncentrować dalsze działania na obronie ludności cywilnej, 
a oddziały AK miały zaniechać udzielania jakiejkolwiek 
pomocy jednostkom Armii Czerwonej i nie ujawniać się przed 
nimi. Kiedy przedwojenne terytorium Polski zostało zajęte 
przez Armię Czerwoną, gen. Okulicki wydał w styczniu 1945 r. 

rozkaz rozwiązujący AK. Wielu 
żołnierzy AK kontynuowało jednak 
działalność niepodległo-ściową w 
konspiracyjnych organiza-cjach, m.in. 
„NIE” i Zrzeszenie „Wolność i 
Niezawisłość”. 
Prześladowania członków tych 
organizacji jak i byłych żołnierzy AK 
trwały przez cały okres stalinowski. 
Według historyków około 25 tys. 
żołnierzy polskiego podziemia zostało 
aresztowanych, z czego kilkanaście 
tys. żołnierzy AK wywieziono do 
sowieckich więzień i łagrów. Inni 
trafiali do więzień i fałszywie 
oskarżani o zdradę byli poddawani 
torturom, skazywani na śmierć lub 
długoletnie więzienie. 
Symbolem tragedii AK był los jej 
ostatniego dowódcy, gen. Okulickiego. 
W marcu 1945 r. został on podstępnie 
wywieziony do Moskwy i uwięziony. 
W czerwcu 1945 r., w wyniku 
pokazowego procesu 16 przywódców 
Polski Podziemnej, skazany na 10 lat 

więzienia został prawdopodobnie zamordowany w radzieckim 
więzieniu w grudniu 1945 r. 

Do 1956 r. dopuszczano jedynie negatywną oficjalną 
narrację dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego niszcząc 
etos AK i określając żołnierzy AK jako szpiegów i 
dywersantów. Oskarżano niepodległościowe Podziemie o 
„stanie z bronią u nogi” bądź kolaborację z Niemcami. 
Symbolem nienawistnej propagandy był plakat Włodzimierza 
Zakrzewskiego „Olbrzym i zapluty karzeł reakcji” z lutego 
1945 r. Zmiana polityki władz wobec AK nastąpiła po 
przełomie październikowym 1956 r. Wielu żołnierzy AK 
objęła amnestia i większość z nich w latach 1956-57 została 
zwolnionych z więzień. 

Po latach, pamięć o AK i bohaterstwie jej żołnierzy, zajęła 
należne miejsce w oficjalnej historii – najpierw w czasach 
Solidarności i później po powstaniu III RP, po przemianach 
politycznych, jakie zaszły od 1989 r. W 1981 r. uhonorowano 
pierwszego Komendanta Głównego ZWZ-AK gen. Stefana 
Roweckiego nazywając jego imieniem most na Wiśle w 
Warszawie, a 1.08.1989 r. na placu Krasińskich w W-wie 
odsłonięto Pomnik Powstania 1944 r.   




