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Wydając 10 lat temu pierwszy kolorowy numer Kroniki 
(Nr. 100, grudzień 2012) myśleliśmy, że będzie on jedynym. 
Druk w kolorze jest bardzo kosztowny, a 10 lat temu zdobycie 
funduszy nie było łatwe. A jednak udało się! Dzięki naszym 
nieustającym staraniom o granty z różnych źródeł, donacjom 
Czytelników i pomocy Rady Organizacji Polskich w ACT, 
oddajemy w Państwa ręce już 20-ty kolorowy numer Kroniki 
Polonii! To dla naszej Redakcji wielki powód do radości 
i dumy. 

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ciągle zmagamy się z 
poważnymi problemami. W Australii właśnie wchodzimy w 
trzeci sezon letni z La Nina. Powodzie powracające 
kilkakrotnie na te same tereny nękają tysiące ludzi. W Europie 
skończyło się katastrofalne lato – upały i susze, pożary, 
wysychające rzeki, stracone plony. Ekstremalne warunki 
pogodowe występują na całym globie. 

Ciągle trwa wojna w Ukrainie. Z przerażeniem śledzimy 
kolejne jej odsłony i chyba nikt już nie ma wątpliwości, że jest 
to konflikt potencjalnie zagrażający nam wszystkim. 

Weszliśmy w fazę ‘living with the virus’. Nie musimy już 
nosić maseczek, przestaliśmy zachowywać dystans, izolować 
się podczas choroby, chodzimy do restauracji i na koncerty, 
cieszymy się wolnością. A jednak, a może właśnie dlatego, pod 
koniec listopada znowu nastąpiło pogorszenie sytuacji i 
lawinowy wzrost liczby infekcji.  

Mimo wszystko, chcemy patrzeć w przyszłość z nadzieją. 
Czekają nas Święta – czas radości i wytchnienia wśród bliskich 
i Nowy Rok, w który wejdziemy z wiarą, że będzie lepiej.  ◼ 

Publikowane materiały wyrażają opinie ich autorów, 
niekoniecznie zgodne z opinią redakcji. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść oraz ewentualne 
nieścisłości czy błędy, zastrzega sobie prawo do 
skrótów i zmian. W związku z ograniczeniami 
objętości i formatu Kroniki, Redakcja zastrzega sobie 
prawo wyboru tekstów dopuszczonych do druku. 
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WIELKA BRYTANIA I ŚWIAT POŻEGNAŁY 
KRÓLOWĄ ELŻBIETĘ II 
Opracowanie R. Jarosz i A. Płazińska 

Mała księżniczka Elżbieta przyszła na świat 21 kwietnia 
1926 r. jako starsza córka księcia Alberta i jego żony, Elżbiety 
Bowes-Lyon. Dzieciństwo spędziła głównie w podlondyńskiej 
siedzibie rodziny królewskiej – zamku Windsor. Młoda 
Elżbieta miała niewielkie szanse wstąpienia na tron, dopóki jej 
wuj, król Edward VIII, po zaledwie kilkumiesięcznym 
panowaniu, abdykował w 1936 r. na korzyść swojego 
młodszego brata Alberta. Albert został królem Jerzym VI, a 10
-letnia Elżbieta stała się automatycznie następczynią tronu. 

Młode lata 

Elżbieta wychowywała się wraz ze swoją młodszą siostrą 
Margaret. Księżniczki nigdy nie chodziły do szkoły, pod okiem 
matki i grupy nauczycieli kształciły się w domu. Uczyły się 
m.in. historii, geografii, literatury, muzyki oraz języka 
francuskiego. Z licznych biografii wynika, iż młoda Elżbieta od 
pierwszych lat życia wykazywała się niezwykłą sumiennością i 
obowiązkowością. Według relacji członków jej rodziny, 
zaliczała się do spokojnych, posłusznych i raczej mało 
spontanicznych dzieci. Podczas II wojny światowej, obydwie 
księżniczki, z konieczności spędzały dużo czasu z dala od 
londyńskiego zgiełku i niebezpieczeństw wojny, jak również 
swoich rodziców, zamieszkując głównie w zamku Balmoral w 
Szkocji oraz w Royal Lodge w Windsorze. 

Ukończywszy 19 lat Elżbieta, po rocznej batalii z 
opiekuńczymi rodzicami po raz pierwszy postawiła na swoim. 
W 1945 r., pod nazwiskiem Elizabeth Windsor, wstąpiła do 
kobiecej służby wojskowej, tzw. Women’s Auxiliary Territory 
Service. Została przeszkolona na kierowcę i mechanika 
samochodowego i uzyskała stopień kapitana. Przez szereg 
miesięcy dzieliła los innych kobiet oficerów. Była pierwszą 
kobietą z królewskiej rodziny, która została aktywnym 
członkiem brytyjskich sił zbrojnych. Swoim postępowaniem 
zjednała sobie wielką sympatię Brytyjczyków. 

Elżbieta była odważna i potrafiła osiągać swoje cele. 
Niedługo po zakończeniu wojny znowu postawiła na swoim – 
wyszła za mąż za duńsko-greckiego księcia Filipa 
Mountbatten. Poznali się na początku wojny, kiedy Elżbieta 
miała zaledwie 13 lat. Filip nie podobał się rodzicom Elżbiety, 
dworowi i brytyjskiej arystokracji, głównie z powodów 
politycznych – rodzina Filipa była zbyt blisko związana z 
nazistowskimi Niemcami. Król Jerzy VI uważał też, że 
wybranek córki jest pretensjonalny, biedny i ma „fatalny gust 
do ubrań”. Elżbieta dopięła jednak swego i poślubiła 

przystojnego, greckiego księcia w 1947 r. Małżeństwo 
Elżbiety i Filipa doczekało się czwórki potomstwa: Karola – 
ówczesnego księcia Walii, a obecnie króla Wielkiej Brytanii, 
Anny – księżniczki królewskiej, Andrzeja – księcia Yorku oraz 
Edwarda – hrabiego Wessex. 

Przejęcie tronu 

Przedwczesna śmierć króla Jerzego VI w 1952 r. wyniosła 
na tron Elżbietę, gdy miała 26 lat. Z powodu żałoby, oficjalne 
uroczystości koronacyjne odbyły się dopiero 2 czerwca 1953 
roku. Elżbieta stała się oficjalnie „Królową z Bożej łaski 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
oraz innych Jej Królestw i Terytoriów, Głową Wspólnoty Narodów, 
Obrończynią Wiary”. Brytyjska Wspólnota Narodów (The 
Commonwealth of Nations) to organizacja zrzeszająca 
obecnie 56 niezależnych państw, z których niemal wszystkie 
stanowiły kiedyś kolonie brytyjskie. Zamieszkuje w nich ok. 
2.5 miliarda ludzi. W okresie dekolonizacji dawnego imperium 
brytyjskiego do Wspólnoty przystępowały kolejne państwa. 
Dzisiaj większość z nich to republiki, ale część, m.in. Australia, 
Nowa Zelandia czy Canada, w dalszym ciągu uznaje 
brytyjskiego monarchę za głowę swojego kraju. Królowa 
Elżbieta przez całe swoje panowanie była głową łącznie 32 
krajów. 

Dawne brytyjskie kolonie czują coraz słabszą więź z 
koroną. Młodsze pokolenia mają dużo większą wiedzę – zdają 
sobie sprawę jak działało Imperium Brytyjskie i postrzegają 
monarchię jako symbol opresji i zniewolenia. Z jednej strony 
królowa była pozytywnym symbolem dla milionów ludzi, z 
drugiej – przedstawicielką Imperium, a więc właśnie 
symbolem opresji i zniewolenia. Od kilku lat nasila się krytyka 
i wypominanie dawnych zbrodni popełnianych przez 
brytyjskich kolonizatorów wobec rdzennej ludności. To jej 
potomkowie przypominają, że ich ziemie nie zostały „odkryte” 
przez Jamesa Cook’a i innych brytyjskich żeglarzy, ale zajęte 
siłą. Przypominają o zbrodniach popełnianych przez 
kolonizatorów i żądają uznania win i zadośćuczynienia. Dla 
nich królowa reprezentuje system kolonialny, który został im 
narzucony. W państwach, które dotąd uznają brytyjskiego 
monarchę za głowę swojego kraju, w tym w Australii, mimo 
sentymentu dość dużej części społeczeństwa do brytyjskiej 
korony, nasilają się nastroje republikańskie i przekonanie, że 
monarchia to relikt przeszłości. 

Wizyty w Australii 

Australia należała do krajów niezwykle cenionych przez 
parę królewską, a królowa Elżbieta II była pierwszym w 
historii panującym brytyjskim monarchą, który odwiedził 
Australię. Pierwsza wizyta w 1954 r. 27-letniej królowej stała 
się bez wątpienia wydarzeniem przełomowym, zarazem zaś 
największym wydarzeniem, jakie kiedykolwiek zaplanowano 
w historii Australii. Warto pamiętać, iż organizacja 8-
tygodniowego pobytu pary królewskiej odbyła się w czasach 
przed e-mailem, faksem czy telefonami komórkowymi. W 
ciągu 58 dni spędzonych w Australii, rodzina królewska 
odwiedziła łącznie 80 miast i miasteczek. Przemierzali kraj 
samolotem, pociągiem, statkiem i samochodem od Cairns na 
północy, Broken Hill na zachodzie po Hobart na południu, 
zatrzymując się we wszystkich sześciu stolicach stanowych. 
Jak wspomina historyczka Jane Connors była to „wizyta 
młodej kobiety tuż po wojnie, pełnej nadziei i optymizmu”. 
Wszędzie witana była entuzjastycznie przez tłumy 
Australijczyków ciągle bardzo silnie emocjonalnie związanych 
z brytyjską koroną. 

Królowa Elżbieta odwiedziła Australię łącznie 16 razy, 
zawsze zapewniając o wsparciu i solidarności z narodem 
australijskim i za każdym razem przyciągając tłumy swoich Królowa Elżbieta II z rodziną w zamku Balmoral | zdj. Alamy Stock Photo 
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sympatyków. Ostatnia wizyta Elżbiety miała miejsce w 2011 
r., w trakcie której królowa tak oto opisywała rozwój Australii: 
„Odkąd przybyłam tu po raz pierwszy w 1954 r. obserwowałam, 
jak Australia rośnie i rozwija się w niezwykłym tempie. Ten kraj 
dokonał dramatycznego postępu gospodarczego, w 
przedsięwzięciach społecznych, naukowych i przemysłowych, a 
przede wszystkim w nabraniu pewności siebie”. 

Wizyta w Polsce oraz polskie korzenie członków rodziny 
królewskiej 

W 1996 r. królowa Elżbieta II i książę Filip złożyli jedyną, 3-
dniową wizytę w Polsce na zaproszenie byłego już wtedy 
Prezydenta Lecha Wałęsy. Królowa podczas pobytu w 
Warszawie zwiedzała Stare Miasto i Zamek Królewski. Była w 
Łazienkach, w liceum im. Stefana Batorego, gdzie obejrzała 
inscenizację fragmentu „Pana Tadeusza” w wykonaniu 
uczniów, a w ogrodzie Saskim zasadziła drzewo na pamiątkę 
400-lecia stołeczności Warszawy. Para królewska zwiedziła 
również Kraków i jego okolice. 

26 marca 1996 r. Elżbieta II wystąpiła przed połączonymi 
izbami polskiego parlamentu. W tym czasie Polska nie była 
jeszcze członkiem NATO ani Unii Europejskiej. Królowa 
wyrażała zadowolenie z faktu, iż Polska ubiega się o 
członkostwo w obu Sojuszach. „Mocno popieramy poszerzenie 
Unii Europejskiej i NATO, solidaryzujemy się z waszym dążeniem 
do przystąpienia do tych organizacji i zdecydowanie twierdzimy, 
że dążenie to nie może być przedmiotem weta ze strony 
jakiegokolwiek kraju” – mówiła Elżbieta II, dodając: „Polska 
potrzebuje Europy. Ale także Europa potrzebuje Polski". 
Wspominała również czasy wojny i rolę jaką odegrali Polacy w 
obronie Anglii: „Nigdy mój kraj nie zapomni odwagi polskich 
pilotów, jednych z owych niewielu, którym jak słusznie stwierdził 
Winston Churchill zawdzięczano tak wiele. Kto wie, czy płomień 
wolności nie zostałby zduszony, gdyby w tamtych dniach nie stała 
przy nas Polska.” Jej słowa na zawsze pozostały w pamięci 
Polaków, którzy ciepło i z dużą sympatią odnoszą się do 
spuścizny i dokonań królowej Elżbiety. 

Warto w tym miejscu podzielić się ciekawostką związaną z 
polskim pochodzeniem, zarówno królowej Elżbiety, jak 
również obecnego króla Karola III. Według wielu 
potwierdzonych badań historycznych, brytyjska królowa była 
spokrewniona z samym Kazimierzem Jagiellończykiem. Nie 
jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, a ich 
koligacja wcale nie jest zbyt odległa. Przodkiem w linii prostej 
królowej Elżbiety II jest Ludwik VI Wittelsbach, który był 
wnukiem Zofii Jagiellonki (córki Kazimierza Jagiellończyka). 
Natomiast była królowa Wielkiej Brytanii, Wiktoria 
Hanowerska, prababka królowej Elżbiety II, również należała 
do potomków dynastii Jagiellonów poprzez to samo 

pokrewieństwo. 
Co ciekawe, król Karol III jest jeszcze bliżej związany z 

polskimi przodkami. Jego praprababką była Polka Julia Teresa 
Salomea von Hauke urodzona w Warszawie w 1852 r. Jeden z 
jej synów Ludwik Aleksander (Louis Mountbatten) wraz z 
małżonką Wiktorią Heską doczekali się wnuka Filipa, który 
zamieszkał w Wielkiej Brytanii ze swoją babką Wiktorią, a w 
1947 r. poślubił Elżbietę. W 1948 r. urodził się syn Filipa i 
Elżbiety – Karol, obecny król Wielkiej Brytanii. 

Jaka była Elżbieta II? 

96-letnia Królowa była najstarszą panującą monarchinią 
na świecie. Panowała 70 lat i chyba nikt nie wyobrażał sobie 
świata bez niej. Większość żyjących Brytyjczyków nie 
pamięta czasów sprzed panowania Elżbiety. Była ikoną 
monarchii i niezależnie od wszelkich skandali, jakie trawiły 
brytyjski dwór, stała się symbolem prestiżu i ciągłości 
korony. Mówiła z dumą: „Jestem głową monarchii, której 
tradycje sięgają IX wieku”. 

Elżbieta lubiła bycie królową i postrzegała to jako misję 
od Boga. Może dlatego nigdy nie przyszła jej do głowy 
abdykacja. Była najbardziej wpływową kobietą w Wielkiej 
Brytanii i jedną z najbardziej wpływowych na świecie, ale 
wiadomo, że raczej panowała niż rządziła. Konstytucyjnie 
była ważnym elementem brytyjskiego systemu władzy, ale 
jej rola była faktycznie symboliczna. 

Podczas 70 lat swojego panowania przetrwała 15 
brytyjskich premierów, 14 prezydentów USA i 7 papieży. Gdy 
wstępowała na tron premierem był Winston Churchill, który z 
czasem stał się wielką podporą i przyjacielem młodej, 
niedoświadczonej królowej. 

Premier Liz Truss, wspominając królową w czasie 
nadzwyczajnej sesji parlamentu poświęconej hołdowi dla 
zmarłej mówiła: „Elżbieta II była jedną z największych 
przywódczyń świata. Była opoką, na której jest zbudowana 
współczesna Wielka Brytania. Wstąpiła na tron w wieku 25 lat, w 
kraju, który wyłaniał się z cienia wojny. Stała się głową 
nowoczesnego, dynamicznego narodu, który rozwijał się za jej 
panowania. Służyła 15 państwom jako ich głowa i wszystkie je 
kochała. Była najwspanialszym dyplomatą naszego narodu. Jej 
wizyty doprowadziły do upadku apartheidu oraz pokoju w Irlandii 
Północnej.” 

Nie wolno jej było ujawniać poglądów ani sympatii 
politycznych i nigdy nie pozwalała sobie na publiczne 
wypowiedzi na te tematy. Ale Margaret Thatcher mówiła o 
niej z przekąsem: „Królowa? Z jej poglądami powinna zapisać 
się do socjaldemokracji”. Na arenie międzynarodowej cieszyła 
się wielkim poważaniem i szacunkiem. Wielu spośród 
przywódców różnych krajów darzyło ją sympatią, 
niektórych, jak np. Nelsona Mandelę, można nazwać jej 
przyjaciółmi. Z pewnością zakulisowo załatwiła wiele 
ważnych dla swojego kraju spraw. 

Zawsze stawiała swoje obowiązki na pierwszym miejscu. 
Należało do nich m.in. otwarcie każdej sesji brytyjskiego 
parlamentu i cotygodniowe spotkania z urzędującym 
premierem dla omówienia bieżących spraw politycznych. 
Spędzała co najmniej trzy godziny dziennie na czytaniu 
dokumentów przesyłanych jej z ministerstw, ambasad i 
urzędów rządowych. Była aktywna niemal do ostatnich dni, 
wypełniała obowiązki administracyjne, przyjmowała 
oficjalnych gości, inaugurowała działalność szpitali, 
przychodni i szkół, jako głowa kościoła anglikańskiego 
uczestniczyła w uroczystościach kościelnych. Brała udział w 
ok. 300 oficjalnych wydarzeniach rocznie. Zostanie 
zapamiętana jako osoba niezwykle ceniąca podróże. W czasie 
swoich 70-letnich rządów odwiedziła wiele zakątków świata, 

Wizyta Królowej Elżbiety II w Polsce; Królowa z ks. Filipem, Lechem 
i Danutą Wałęsami | zdj. Alamy Stock Photo 
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RADA ORGANIZACJI 
POLSKICH W ACT 
Andrzej Alwast, prezes 

Na szczęście sytuacja z pandemią Covid-
19 się stabilizuje. Niemniej jednak, okres 
ostatnich sześciu miesięcy, podobnie jak 

cały poprzedni rok, nie był zbyt aktywny. Mimo szczerych 
chęci, nie udało się zorganizować kilku planowanych zebrań 
Rady, z powodu niskiej frekwencji. 

Na zebraniu w lipcu, oficjalnie żegnaliśmy Ambasadora RP 
w Australii, Michała Kołodziejskiego. W imieniu członków 
Polonii Canberry, wręczyliśmy panu Ambasadorowi mały 
upominek – drewnianą rzeźbę aborygeńską. Mamy nadzieję, 
że będzie ona przypominała panu Ambasadorowi i jego 
małżonce pani Barbarze, wiele miłych wydarzeń z czasu 
spędzonego w Australii i wśród Polonii w Canberze. Kilka 
tygodni później, większość z nas wzięła udział w pożegnaniu 
pana Ambasadora, zorganizowanego przez personel 
Ambasady dla miejscowej Polonii. 

Mieliśmy jeszcze jedno pożegnanie – w październiku 
żegnaliśmy się, tym razem w mniej oficjalnej, towarzyskiej 
atmosferze z panią Konsul Ewą Zbytek i jej partnerem, którzy 
kończyli swój siedmioletni pobyt w Australii. W ciągu tych lat, 
Polacy mieszkający w Canberze, mieli niejednokrotnie okazję 
skorzystać z pomocy pani Ewy. Dziękujemy bardzo i życzymy 
wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia. 

Do czasu mianowania i przyjazdu nowego ambasadora RP 
w Australii, stery Ambasady objęła Charge’d Affaires pani 
Agata Utnicka. Wierzymy, że nasza współpraca z Ambasadą 
będzie się układała, tak dobrze jak do tej pory. 

W maju br. po wyborach parlamentarnych w Australii, 
został powołany nowy rząd z Premierem Anthony Albanese 
na czele. W imieniu ROP i całej Polonii Canberry przesłaliśmy 
na ręce Premiera nasze gratulacje i wyraziliśmy nadzieję, że 
okres jego kadencji będzie przychylnym dla emigrantów, 
osiedlających się w Australii. 

W listopadzie br. odbyło się kolejne spotkanie Liderów 
Rady Naczelnej za pomocą platformy ZOOM. Omawialiśmy 
sprawozdania z prac zespołów roboczych RNPA do spraw: 
majątku Polonii i sukcesji, młodzieży polonijnej, propozycji 
zmian w statucie RNPA. Zastanawialiśmy się też nad 
tematami do dyskusji na 54 Zjazd RNOP, który odbędzie się w 
czerwcu 2023 roku w Sydney. 

Na początku grudnia odbyło się Walne Zebranie ROP, na 
którym podsumowaliśmy mijający rok oraz wybraliśmy 
delegatów na 54. Zjazd RNPA. Mamy nadzieję, że Nowy Rok 
2023 będzie dla nas wszystkich łaskawszy i wszystkie polskie 
organizacje w ACT będą mogły podjąć swoja działalność w 

normalnym, pełnym wymiarze.  ■ 

odbywając ponad 250 oficjalnych podróży zagranicznych w 
106 różnych krajach. Najczęściej odwiedzanymi krajami były 
oczywiście kraje Wspólnoty Narodów, w tym Kanada – 26 
wizyt, Australia – 16 i Nowa Zelandia – 10. 

O ile w roli monarchini sprawdziła się doskonale, 
prywatnie poniosła wiele porażek. Zachowanie jej 
najbliższych – siostry Małgorzaty i czworga dzieci, nie raz 
przynosiły jej wiele zmartwień i problemów. 
Niejednokrotnie też była atakowana i surowo krytykowana 
przez media i opinię publiczną za niektóre swoje, niezbyt 
fortunne posunięcia. 

Strzegła swojego życia prywatnego i właściwie nikt tak 
naprawdę nie wiedział jak była prywatnie. Nigdy nie 
udzieliła wywiadu. Ale o jej poczuciu humoru krążyły 
legendy, lubiła robić żarty innym. Wiadomo też, że kochała 
psy, szczególnie rasy corgi i zawsze miała ich kilka. Jej 
wielką pasją były konie i wyścigi konne. Była miłośniczką 
jazdy konnej i jeździła konno do późnego wieku.  

Śmierć królowej 

Wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II, która obiegła 
świat 8 września 2022 r., była wielkim szokiem dla 
Brytyjczyków. 96-letnia królowa cieszyła się niezłym 
zdrowiem, nic nie zapowiadało jej nagłego odejścia. Jeszcze 
dwa dni przed śmiercią przyjmowała nową Premier Wielkiej 
Brytanii, Liz Truss, na zamku Balmoral. 

Plan działań przewidzianych do realizacji po śmierci 
królowej Elżbiety został szczegółowo opracowany w tzw. 
planie „Operacji London Bridge”. Pierwotnie opracowany 
jeszcze w latach 60. XX w. był aktualizowany kilka razy do 
roku. Procedury ujęte w planie określały zaangażowanie 
instytucji rządowych, kościelnych, służb policji, brytyjskich sił 
zbrojnych, jak również mediów. Wiemy też, iż niektóre 
kluczowe decyzje związane z planem pochówku królowej 
zostały podjęte przez nią samą. 

Wielogodzinną ceremonię żałobną pełną symboli, 
odniesień do tradycji i szacunku śledził cały świat. Za 
pośrednictwem telewizji oglądało ją ponad 4 miliardy ludzi. 
Kilkaset tysięcy Brytyjczyków oddało jej hołd osobiście, 
czekając po kilkanaście godzin w 8-kilometrowej kolejce, aby 
móc przejść przed trumną złożoną w Westminster Hall. 
Kolejne setki tysięcy żegnało ją na ulicach Londynu i w 
Windsorze podczas ostatniej drogi królowej na miejsce 
spoczynku. 

Na nabożeństwo żałobne królowej Elżbiety II przybyło ok. 
500 zagranicznych gości, wśród nich wielu przywódców 
państw: monarchowie, prezydenci, premierzy. Polskę 
reprezentowali Prezydent Andrzej Duda z małżonką. Ulice 
angielskich miast opustoszały, a świat zatrzymał się na kilka 
godzin pochylając się z szacunkiem nad życiem i dokonaniami 
królowej Elżbiety. „Historia pisała się na naszych oczach, 
skończyła się epoka”, powtarzało wielu Brytyjczyków. Nawet 
przez ekranem telewizyjnym miało się wrażenie, że bierze się 
udział w czymś wyjątkowym i niezwykle podniosłym, czymś co 
zostanie z pewnością zapisane w historii świata. 

Odeszła osoba wielkiego formatu, która swoją 
konsekwencją i służbą przykrywała utrapienia życia 
prywatnego i życia monarchii brytyjskiej. Jej dorobek i wkład 
zarówno w rozwój Wielkiej Brytanii i Narodów Wspólnoty, jak 
również w budowanie przyjaznych relacji między państwami 
na całym świecie jest bezdyskusyjny. Swoim życiem spełniła 
złożoną w słynnym przemówieniu radiowym w dniu swoich 
21. urodzin deklarację narodowi brytyjskiemu: „Całe moje 
życie, czy będzie ono długie, czy krótkie, będzie poświęcone służbie 
wam i służbie naszej wielkiej imperialnej rodzinie, do której 

wszyscy należymy".  ■ Pożegnanie Ambasadora M. Kołodziejskiego | zdj. Ł. Graban 
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54. ZJAZD RADY NACZELNEJ 
POLONII AUSTRALIJSKIEJ 

W dniu 18 czerwca 2022 r. w hotelu Quest 
w Dandenong w Wiktorii, odbył się 54. Zjazd 
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA). W obradach 
udział wzięli delegaci reprezentujący 20 organizacji 
członkowskich RNPA dysponujący 82 mandatami: NSW (35 
mandatów), Wiktoria (11), Australia Południowa (5), Tasmania 
(3), ACT (4) i Australia Zachodnia (4). Organizacjom o zasięgu 
krajowym przyznano łącznie 10 mandatów. Pięć mandatów 
otrzymali członkowie prezydium, którzy nie posiadali 
mandatu organizacji członkowskiej RNPA. Obrady prowadził 
dr Robert Czernkowski (NSW). Przed rozpoczęciem obrad 
minutą ciszy uczczono działaczy polonijnych, którzy odeszli w 
ostatnim roku, ze szczególnym przypomnieniem dr Zdzisława 
Derwińskiego, założyciela i prezesa Muzeum i Archiwum 
Polonii Australijskiej (MAPA), wybitnego działacza 
polonijnego, historyka, przyjaciela i konsultanta RNPA.  

W pierwszej części Zjazdu uczestniczyli zaproszeni goście: 
senatorzy RP, Jarosław Rusiecki reprezentujący Komisję 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; Bogdan 
Zdrojewski, członek Komisji Edukacji, Nauki i Sportu oraz 
Komisji Obrony Narodowej i Piotr Koperski z Biura Spraw 
Międzynarodowych i Unii Europejskiej w Kancelarii Senatu. 
Obecni byli także Konsul Generalna RP dr Monika Kończyk 
oraz Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne, Andrzej 
Soszyński. Prezes RNPA Małgorzata Kwiatkowska 
przedstawiła historię Rady – jej działalność, osiągnięcia, 
kontakty z Polską, rolę i zadania w Australii oraz wyzwania na 
przyszłość, w tym szczególną rolę obecnych działaczy w 
przygotowaniu następnego pokolenia Polaków, do 
kontynuowania pracy mającej na celu promocję tradycji i 
kultury, utrwalanie dorobku australijskiej Polonii i zachowania 
tożsamości narodowej.  

Konsul M. Kończyk przeczytała list od Marszałek Sejmu 
RP Elżbiety Witek. Senator B. Zdrojewski podkreślił, że 
Australia i działalność Polonii na Antypodach są podziwiane w 
Polsce. Senator J. Rusiecki podziękował za piękny, 
profesjonalny koncert z okazji 60-lecia Federacji Polskich 
Organizacji (FPOW) w Wiktorii i przekazał serdeczne 
pozdrowienia od senatora K.M. Ujazdowskiego, 
przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z 
Polakami za Granicą.  

Zebrani obejrzeli krótki film promocyjny o nadchodzącym 
festiwalu PolArt. Konsul M. Kończyk podkreśliła dobrą 
współpracę Rady z Konsulatem i wspomniała o dotacjach dla 
kluczowych inwestycji polonijnych w 
Wiktorii. Miłym akcentem było wręczenie 
przez senatorów RP na ręce prezes M. 
Kwiatkowskiej, medalu Senatu RP jako 
wyraz szacunku i uznania wraz z 
pozdrowieniami i życzeniami dalszych 
sukcesów, od marszałka Senatu RP Tomasza 
Grodzkiego. Senator B. Zdrojewski dodał, że 
przekazuje ten medal ze świadomością, że 
jest skromny w stosunku do aktywnej 
działalności Polonii w Australii.  

Po wyjściu gości kontynuowano dyskusję 
nad sprawozdaniami. Przyjęto sprawozdania 
i budżet na przyszły rok. Lucyna Artymiuk 
przedstawiła ciekawe materiały z zasobów 
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. 
Zwróciła się do delegatów z prośbą o 
wsparcie członkostwa i promocję Muzeum 

 przez każdą organizację. Następnie Henryk Kurylewski 
omówił wstępny program festiwalu PolArt 2022.  

W części przeznaczonej na wolne wnioski i dyskusję 
podjęto różne tematy, m.in. sprawę interpretacji zasad 
obliczania mandatów należnych poszczególnym organizacjom 
i wykorzystanie środków, pozostających po zawieszonej 
Fundacji Studiów Polskich na Uniwersytecie Maquarie. 
Delegaci podkreślali potrzebę powołania Instytutu Kultury 
Polskiej w Melbourne, gdzie mieszka największa liczba 
Polaków. Złożona została propozycja, aby prezydium Rady 
opracowało bazę danych profesjonalistów – osób, które mogą 
być konsultantami w różnych ważnych sprawach 
wymagających określonych kompetencji. Zaproponowano też, 
aby przywrócić zjazdy dwudniowe i wpisać do programu 
merytoryczną dyskusję oraz warsztaty o wybranej tematyce, 
które określałyby kierunki przyszłego działania Rady. Podjęto 
decyzję, że komisja statutowa będzie kontynuować prace nad 
poprawkami Statutu RNPA, a każda organizacja zostanie 
zaproszona do dyskusji na ten temat.  

Tegorocznemu Zjazdowi delegatów RNPA, towarzyszyły 
okolicznościowe imprezy z okazji jubileuszu 60-lecia Federacji 
Polskich Organizacji w Wiktorii (FPOW). Federacja zrzesza 
ponad 450 polskich organizacji i współpracuje z 21 Polskimi 
Klubami Seniora działającymi na terenie całego stanu 
Wiktoria. Punktem kulminacyjnym obchodów był uroczysty 
koncert w Domu Polskim Syrena w Rowville, w którym wzięli 
udział zaproszeni goście z Polski, Konsul M. Kończyk, a także 
pięciu posłów do parlamentu Wiktorii. Imprezę uświetniły 
występy zespołów pieśni i tańca „Polonez” i „Łowicz”. Został 
odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezes RNPA 
M. Kwiatkowska wręczyła Medale Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej dwunastu działaczom polonijnym, za wybitne 
zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji 
polonijnych, a dzień wcześniej, podczas spotkania w Klubie 
Polskim w Albion, wręczyła medale RNPA dwóm zasłużonym 
działaczkom MAPA: dr Helen Evert, wieloletniej prezes 
MAPA oraz Lucynie Artymiuk, obecnej prezes MAPA .  

Prezydium RNPA wyraża serdeczne podziękowania 
koleżankom i kolegom z Federacji Polskich Organizacji w 
Wiktorii za bardzo sprawną organizację Zjazdu, gościnność, 
opiekę nad delegatami i ciekawy program imprez 
towarzyszących. Kolejny, 55. Zjazd RNPA odbędzie się w 
Sydney w czerwcu 2023 r.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
RNPA: www.polishcouncil.org.au 

Od Redakcji: opracowanie KP na podstawie raportu rzeczniczki 

RNPA Ity Szymańskiej.  ■ 

Delegaci 54. Zjazdu RNPA | zdj. B. Filip 
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WYDARZENIA W POLSCE I LITWIE 
Z UDZIAŁEM POLONII AUSTRALIJSKIEJ 
Małgorzata Kwiatkowska, prezes RNPA 

Kongres „Kraj – Emigracja” 

W dniu 3 września 2022 r. w Zamku Królewskim w 
Warszawie, zainaugurowano organizowany przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP), pod patronatem 
Prezydenta RP A. Dudy, Światowy Kongres „Kraj – Emigracja”. 
Uczestniczyło w nim ponad 350 Polaków z 34 krajów. 
Australię reprezentowali: Małgorzata Kwiatkowska, prezes 
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (członek Komitetu 
Programowego Kongresu), Ita Szymańska, rzecznik RNPA, 
Bogumiła Żongołłowicz z Melbourne (Stowarzyszenie 
Polskich Pisarzy na Obczyźnie), Adam Biziuk, prezes Klubu 
Sportowego „Polonia” w Plumpton (Sydney) oraz Leszek 
Wikarjusz (SPK Australia). Stronę polską reprezentowali 
przedstawiciele polskich władz, świata biznesu, nauki i 
organizacji pozarządowych. 

Kongres był kontynuacją Konferencji, która odbyła się w 
Rzymie w 1990 r. pod patronatem ówczesnego Papieża Jana 
Pawła II. W tegorocznym 
Kongresie, po 32 latach, 
nawiązano do słów Papieża 
wygłoszonych na 
inauguracyjnym 
wystąpieniu: „Nasza 
Ojczyzna jest wspólną matką, 
jest naszym wielkim 
zbiorowym obowiązkiem”. 

Podczas Kongresu, w 
serii paneli dyskutowano o 
polskiej racji stanu w 
dzisiejszej sytuacji 
geopolitycznej i wspieraniu 
jej realizacji przez Polonię i 
Polaków za Granicą. Intencją 
Kongresu była wymiana 
wiedzy, informacji i doświadczenia oraz nakreślenie strategii 
promocji naszej Ojczyzny i budowanie Jej dobrego imienia na 
świecie. Przedstawiciele rządu, szczególnie zwracali uwagę na 
rolę Polonii i Polaków, przebywających za granicą Polski i 
prosili o aktywne działania w tej mierze. Zanotowano 
wypowiedzi delegatów organizacji polonijnych, zwracających 
uwagę na konieczność wspierania przez Polskę wysiłków 
Polonii, w promowaniu Ojczyzny. Podkreślono ważną rolę 
młodego pokolenia. Zebrani zgodzili się, że praca nad 
budowaniem wspólnoty pokoleniowej łączącej środowiska 
polskie i Polaków poza Polską jest obustronnym zadaniem dla 
Polski i Polonii. 

Kongres sformułował apel do Polonii na całym świecie o 
utrwalanie i umacnianie wspólnoty wszystkich Polaków i osób 
polskiego pochodzenia, o refleksję nad zagrożeniami przed 
jakimi stoi nasza Ojczyzna, o wzmożone działania na rzecz 
kultywowania i umacniania polskiej tożsamości, języka, 
kultury oraz tradycji chrześcijańskiej. Apelowano również o 
zjednoczenie narodowej wspólnoty, w celu budowania 
pozytywnego wizerunku, oraz tworzenie innowacyjnej 
polskiej gospodarki i konkurencyjności przemysłu 
wykorzystując potencjał Polonii, a także zachowanie dorobku 
i dziedzictwa Polonii w krajach zamieszkania oraz 
kultywowanie pamięci historycznej. Więcej informacji 
znajduje się na witrynie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”: 
http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022 

Polonijne Forum Ekonomiczne w Karpaczu 

W Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 r. odbyło się 31. 
Forum Ekonomiczne, będące największą w Europie Środkowo
-Wschodniej platformą spotkań i dyskusji o bezpieczeństwie, 
perspektywach rozwoju gospodarczego i współczesnych 
wyzwaniach. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, 
ministrów, Komisarzy Europejskich oraz najważniejsze osoby 
sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W tym roku w 
obradach wzięło udział 4 tys. gości z wielu państw świata. 

W ramach 31. Forum Ekonomicznego miało także miejsce 
Polonijne Forum Ekonomiczne, organizowane przez ministra 
Jana Dziedziczaka, pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków 
za Granicą, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Polska” oraz Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Było ono 
miejscem spotkań i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia 
gospodarczego i społecznego polskiego pochodzenia z całego 
świata, łącznie w 16 panelach dyskusyjnych. Australię 
reprezentowała M. Kwiatkowska, prezes RNPA, która 
uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Sport dla promocji 
Polski”. 

Celem tegorocznego Forum było zwrócenie uwagi na 
potencjał Polonii, jego znaczenie dla relacji gospodarczych i 

społecznych, który można 
wykorzystać poprzez 
budowanie miejsca 
spotkania i dyskusji, 
wybitnych osób polskiego 
pochodzenia. Otwierając 
je, minister J. Dziedziczak 
zaprezentował film z 
posiedzenia 
Międzyresortowego 
Zespołu ds. Polonii i 
Polaków za Granicą, w 
którym Premier RP M. 
Morawiecki obiecał, że 
rząd polski nadal będzie 
wspierał Polaków na 
całym świecie, ale 

jednocześnie liczy na współpracę dla dobra naszej wspólnej 
Ojczyzny. Poza Polską żyje obecnie (wg szacunków MSZ) co 
najmniej 1/3 wszystkich Polaków; tj. ok. 20 milionów Polaków 
i osób deklarujących polskie pochodzenie. Plasuje to Polskę na 
czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata 
(po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). Jest to wielki potencjał 
gospodarczy i kulturowy i ma niebagatelne znaczenie 
ekonomiczne. 

Dyskusje odbyły się w panelach tematycznych: Promocja 
polskiej żywności w świecie poprzez środowiska polonijne; 
Networking polskiego biznesu poza granicami; Polski rynek 
medyczny dla Polonii; Budowanie dobrego wizerunku Polski 
za granicą; Wyzwania edukacji polonijnej; Polskie uczelnie dla 
Polaków z zagranicy; Programy pomocy dla Ukrainy oraz 
Promocja Polski poprzez sport.  

Gośćmi paneli, oprócz przedstawicieli Polonii i Polaków 
mieszkających poza Polską byli prezes IPN Karol Nawrocki, 
prezes GUS dr Dominik Rozkrut, minister Jan Kasprzyk (szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), dyr. 
Dept Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Sławomir 
Kowalski. W trakcie obrad nagrodą Polonijnego Forum 
Ekonomicznego został uhonorowany arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski. Nagrodę głównego Forum 
Ekonomicznego – Człowieka Roku – przyznano prezydentowi 
Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, a nagrodę Firmy Roku 
– Grupie Polsat Plus. 

Uczestnicy Forum i Zjazdu Rady Polonii | zdj. własnością uczestników 
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KLUB ORZEŁ BIAŁY 
Andrew Bajkowski, menadżer 
Tłumaczenie KP 

Z uwagi na wyjątkowo deszczową pogodę w 
Canberze, w czasie minionej zimy i wiosny, 

naszym priorytetem w okresie kilku ostatnich miesięcy, była 
konserwacja budynku. Prace obejmowały m.in.: oczyszczanie 
kanałów kanalizacji deszczowej w pobliżu Klubu, aby zapobiec 
ryzyku zalania budynku, jak również wymianę dwóch górnych 
partii dachu, w których pojawiały się pierwsze przecieki. Prace 
te rozpoczęto dopiero pod koniec października br. z uwagi na 
złe warunki pogodowe. 

Działalność restauracji Klubu pozostawała ograniczona do 
czwartkowych, piątkowych i sobotnich wieczorów w ciągu 
całego 2022 roku, głównie z powodu niedoborów kadrowych. 
Pomimo dość skromnego menu, frekwencja w restauracji była 

Forum Polonijne w Wilnie i Zjazd Rady Polonii Świata 
(RPŚ) w Wilnie 

Wydarzenia te zostały zorganizowane w dniach 15-18 
września 2022 r. przez Prezydium RPŚ i Związek Polaków na 
Litwie, przy wsparciu finansowym ze środków 
przeznaczonych na pomoc Polonii i Polakom za granicą, z 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozpoczęto mszą św. w 
Ostrej Bramie, a obrady toczyły się w Domu Kultury Polskiej 
metodą hybrydową, co pozwoliło uczestniczyć w nich osobom 
z całego świata.  

W Forum Polonijnym pod hasłem „Wierni tradycji – gotowi 
na wyzwania XXI wieku” uczestniczyli przedstawiciele 24 
organizacji polonijnych na świecie. Australię reprezentowali: 
M. Kwiatkowska, E. Cesarska, A. Niedźwiadek, H. Kurylewski 
oraz G. Machnacki (członkowie Prezydium RNPA). Obecni byli 
także goście z Polski i Litwy, z Kancelarii Prezydenta RP, 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Senatu RP, ze 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz organizacji „Polska 
360”. Dyskusję podczas Forum zgrupowano w sześciu 
panelach tematycznych: Młodzież i harcerstwo; Oświata i 
nauka; Sport i Turystyka; Kultura i folklor; Patriotyzm i polskie 
lobby oraz Duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie. 

Podczas dyskusji na temat kultury, delegaci zastanawiali 
się nad definicją kultury i jej twórcami w kontekście życia poza 
Polską. Uczestnicy z Australii, A. Niedźwiadek i G. Machnacki 
przedstawili festiwal „PolArt” oraz Dzień Muzyki Polskiej 
(„PolMusica”) z konkursem młodych talentów promujących 
muzykę polskich kompozytorów, które odbywają się w 
Australii, jako potencjalne przykłady modelu promocji polskiej 
kultury wśród szerszej publiczności wielokulturowej również 
w innych krajach.  

W sobotę 17 września odbył się zjazd wyborczy RPŚ. Z 
ramienia RNPA uczestniczyły w nim M. Kwiatkowska i A. 
Niedźwiadek. Nowym przewodniczącym RPŚ został Jarosław 
Narkiewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie, a 
wiceprezesami Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych oraz Dominik Roszak, wiceprezes 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Zjazd zatwierdził również 
pozostałych członków Prezydium na czteroletnią kadencję, w 
tym M. Kwiatkowską z RNPA. A. Niedźwiadek, prezes 
Federacji Polonii Australii Zachodniej, weszła do Komisji 
Statutowej. Uczestnicy wydarzeń w Wilnie złożyli wieńce na 
cmentarzu na Rossie w Wilnie i w Ponarach oraz uczestniczyli 
w słynnych Dożynkach w Solecznikach. 

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: 

http://rada-polonii-swiata.org/wiadomosci.php?id=131/  ■ 

stabilna, a szczególnym powodzeniem cieszyły się jak zwykle 
pierogi oraz różnego rodzaju polskie desery. Zarząd KOB 
pragnie wyrazić głębokie podziękowania dla wszystkich 
wolontariuszy pracujących w kuchni, którzy wspierali nas w 
tym czasie. Po naszej tradycyjnej przerwie świątecznej i 
wakacyjnej planujemy zrewidować dotychczasową 
działalność kuchni i zastanowić się nad możliwymi 
rozwiązaniami. 

Klub był gospodarzem wielu imprez rozrywkowych i 
muzycznych w trakcie całego 2022 roku, organizowanych 
głównie pod hasłem „Live at the Polo”. Zorganizowaliśmy 
m.in.: koncert polskich piosenkarzy Emilii Strzeleckiej i Marka 
Ravskiego w dniu 3 grudnia br., który cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Dobrą wiadomością jest fakt, iż stopniowo 
znoszone ograniczenia związane z pandemią Covid-19 w 
Canberze, dają nadzieję na znaczną poprawę warunków pracy 
restauracji. Z drugiej zaś strony malejące ryzyko zachorowań, 
na poprawę warunków kadrowych w Klubie. 

Do jednych z bardziej ciekawych wydarzeń 
zorganizowanych przez Klub należały, bez wątpienia, 
czterodniowe doroczne mistrzostwa pinball ACT „Pinberra 
2022”. Mistrzostwa odbyły się w długi weekend 
październikowy. Wydarzenie wiązało się z ogromnym 
przedsięwzięciem organizacyjnym, a to z uwagi na 
konieczność zainstalowania 60 maszyn (wartość niektórych z 
nich przekraczała 30 tys. dolarów) oraz wielu rzadkich, 
kolekcjonerskich przedmiotów. Głównym organizatorem tej 
imprezy był Peter Menzel, który, warto wspomnieć, jest 
polskiego pochodzenia. On sam i jego mama Bożena Kulesza 
mieszkają w Canberze. 

KOB gościł też inne ważne wydarzenie kulturalne – 
obchody święta narodowego Łotwy w dniu 17 listopada br. 
zorganizowane przez Łotewskie Stowarzyszenie Canberra, w 
ramach którego odbył się koncert światowej sławy 
łotewskiego chóru uniwersyteckiego Baltica. 

Regularne (co dwa tygodnie) wizyty firmy Krakus Lawson 
Brothers z Sydney cieszyły się, jak zawsze, ogromną 
popularnością wśród mieszkańców Canberry różnych 
narodowości. Wykorzystując obecność dużej liczby osób w 
KOB podczas tych sobotnich wizyt, społeczność ukraińska 
kilkakrotnie organizowała stoiska z jedzeniem i różnymi 
towarami w ramach swoich nieustannych wysiłków zbierania 
funduszy na pomoc dla walczącej Ukrainy. 

Pierwsze delikatesy Krakus Lawson Brothers w 2023 roku 
odbędą się w sobotę 4 lutego, na które już teraz zapraszamy. 
◼ 

Wszystkim Czytelnikom Kroniki Polonii życzymy wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

Ewa Buchaniec, prezes KOB i Peter Menzel podczas „Pinberra 2022” 
zdj. KOB 
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KLUB SENIORA 
Halina Stawska, prezes 

Klub Seniora nadal prosperuje, mając 
spotkania na przemian w Ośrodku św. 

Jana Pawła II i w Klubie Orzeł Biały (KOB). Podczas spotkań 
kontynuujemy serię informacji o zdrowiu, prowadzimy krótką 
gimnastykę oraz zapewniamy Seniorom lunch z deserem, 
kawą i herbatą. Od czasu do czasu celebrujemy również 
lampką wina i tortem urodziny naszych Seniorów. 

Pod nieobecność prezeski Haliny Stawskiej dwa spotkania, 
które odbyły się w KOB (KOB), prowadziła wice-prezeska 
Klubu Seniora Eva Buchaniec. Dziękujemy Jej za ten wysiłek i 
pomoc w kontynuacji spotkań. Najważniejsze jest to, że 
spotkania nadal gromadzą grupę osób, która chce 
podtrzymywać polskie tradycje i więzi towarzyskie. Jest to 
bardzo istotne szczególnie w starszym wieku, żeby nie 
izolować się, kiedy niejednokrotnie już nie mamy swoich 
partnerów i jesteśmy trochę samotni. Osoby uczestniczące w 
spotkaniach są otwarte na nowe kontakty i chętnie czerpią z 
informacji oraz rozrywek, które im dostarczamy. 

Niektóre z tematów o 
zdrowiu poruszone 
podczas spotkań to: 
„Przewód pokarmowy, jak 
o niego dbać”, „Wątroba i 
jak można ją oczyścić” oraz 
„Ziemniaki, ich wartości 
oraz z czym nie należy ich 
łączyć”. Oprócz 
pogadanek Seniorzy 
dostają wydruki z 
szerszymi informacjami i 
przepisami. 
Podczas pobytu w Polsce 
miałam okazję zwiedzić 
Sądeckie Gospodarstwo 
Pasieczne „BARTNIK”. 
Oglądałam tam najstarsze 
w Polsce ule oraz 
zapoznałam się z dawnymi 

metodami odzyskiwania miodu. Zakupiłam też CD nagrane 
przez dr Jerzego Gala: „Pszczoły a Twoje zdrowie”. Temat ten 
posłużył nam na kolejnym spotkaniu Seniorów, do 
wysłuchania prelekcji o pszczołach, miodzie i produktach 
pszczelich oraz o ich znaczeniu leczniczym. Warto było 
dowiedzieć się więcej o wysokich wartościach miodu, który 
był znany i spożywany już w starożytnym Egipcie. 

Na jednym z ostatnich spotkań mieliśmy ciekawą prelekcję 
ks. Bogdana Wilkaniec SChr z jego 32-letniego pobytu w 
Afryce. Mówił o tamtejszej Polonii, zwyczajach i swojej pracy 

duszpasterskiej. Myśleliśmy, że posługa polskiego księdza w 
tym regionie wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem. 
Okazało się, że byliśmy w błędzie, gdyż ks. Bogdan zapewnił 
nas, że ani razu w czasie całego swojego pobytu w Afryce, nie 
czuł się zagrożony. Dziękujemy ks. Bogdanowi za wspólnie 
spędzony czas oraz za ciekawy wykład i zdjęcia. 

11 listopada br. kilkuosobowa grupa Seniorów 
uczestniczyła w obchodach 104 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, zorganizowanych w Ambasadzie 
RP w Canberze. Na tą uroczystość przybył, dawno 
niewidziany przez nas, nasz Senior Eugeniusz Bajkowski. 
Gieniu, życzymy Ci dużo sił i szybkiego powrotu do zdrowia 
oraz do naszej wspólnoty. 

W ostatnich miesiącach obchodziliśmy urodziny naszych 
Seniorów: Bogdana Lisowskiego, Heleny Kołodziejczyk, 
Henryka Dekkera, Ewy Łukasik, Stanisławy Baran, Ireny 
Komar oraz jubileuszowe urodziny Jolanty Zawadka i Teresy 
Baranowskiej. Wszystkim solenizantom życzymy dużo 
zdrowia i wigoru oraz tradycyjnych 100 lat. 

W okresie ostatniego półrocza na zebraniach Rady 
Organizacji Polskich w ACT, pożegnaliśmy Ambasadora RP M. 
Kołodziejskiego jak również Konsula Ambasady RP Ewę 
Zbytek. Wręczyliśmy im od Klubu Seniora pamiątki z 
podziękowaniem za miłą i owocną współpracę. 

Przypadającą w tym roku 15 rocznicę działalności Klubu 
Seniora, postanowiliśmy uczcić podczas koncertu polskich 
artystów „Letnia Biesiada” w Klubie Orzeł Biały, w dniu 3 
grudnia br. Uznaliśmy, że możliwość wysłuchania tego 
koncertu będzie wspaniałą okazją do celebracji naszej 
rocznicy, a równocześnie do poparcia artystów z Polski. 

Dziękuję Zarządowi Klubu Seniora za całoroczną 
współpracę i pomoc oraz wszystkim, którzy wspierają 
działalność naszego Klubu: Radzie Organizacji Polskich w 
ACT, Ambasadzie RP w Canberze, księżom Chrystusowcom 
oraz woluntariuszom. Wasza pomoc jest nieoceniona! 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do 
dołączenia do naszej grupy. 

Wszelkie informacje o działalności Klubu Seniora w ACT 
są dostępne na naszej stronie internetowej: 
www.klubseniora.org.au  ◼ 

Od lewej: A. Utnicka, E. Bajkowski, H. Stawska 

„W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 
niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi. 

Zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, 
niechaj nic co dobre Was nie ominie.” 

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2023!!! 

życzą Zarząd i Członkowie Klubu Seniora 

Od lewej: T. Baranowska, H. Stawska, J. Zawadka | zdj. KS 

Od lewej: H. Kołodziejczyk, B. Lisowski 
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TOWARZYSTWO SZTUK PIĘKNYCH 
Irena Zarębski 

W czasie drugiego półrocza 2022 r. odbyliśmy kilka 
spotkań w ramach Warsztatów Artystycznych, a także 
zajmowaliśmy się organizacją imprez. Jednym z naszych 
głównych projektów była organizacja „Letniej Biesiady” w 
dniu 3 grudnia 2022 r. W Australii gościli piosenkarze z Polski: 
Emilia Strzelecka i Marek Ravski. Towarzystwo Sztuk 
Pięknych we współpracy z Klubem Orzeł Biały zaplanowało 
ich koncert na dzień 3 grudnia. Wszelkie uzgodnienia z 
wykonawcami, dotyczące ulotek, plakatów, biletów i 
przebiegu imprezy były w gestii TSzP. Imprezę tą urozmaicił 
też występ zespołu tanecznego Wielkopolska. Podziwialiśmy 
taneczne talenty naszej młodzieży i przepiękne regionalne 
stroje. Dziękujemy im bardzo! 

Nasza organizacja zaproponowała dodatkowe atrakcje 
podczas tej biesiady. Była to loteria fantowa, nagrody za 
ciekawe kreacje, tzw. „lucky door prize” oraz lampka wina i 
przekąski. Większość prac dotyczących organizacji imprezy – 
dekoracja sali i stołów, zakupy nagród i przekąsek, 
drukowanie ulotek czy pakowanie nagród wykonałi 
członkowie TSzP. Należą się im duże podziękowania za ich 
zaangażowanie i organizację imprezy. Ale było warto – 
publiczność dopisała i bawiła się doskonale. Dziękujemy. Tyle 
atrakcji w tak przystępnej cenie biletu zawdzięczamy 
dofinansowaniu „Letniej Biesiady” przez grant Ambasady RP 
w Canberze i Zarządowi Klubu Orzeł Biały. Dziękujemy 
serdecznie. 

Publiczność dopisała, sala zapełniła się gośćmi. Obecni byli 
przedstawiciele Ambasady RP: Charge d’Affaires Agata 
Utnicka oraz Łukasz Graban z małżonką. Koncert Emilii i 
Marka był bardzo urozmaicony, nie tylko ich śpiewem, ale 
całej publiczności. Po koncercie były tańce w rytmach polskich 
piosenek. 

W dniu 10 grudnia br. zorganizowaliśmy Świąteczny 
Market. Sprzedawałyśmy wykonane przez nas dekoracje oraz 
ciastka. Każda forma dofinsowania naszej organizacji jest 
pomocna w dalszej działalności. Dziękuję serdecznie naszym 
członkom za wszelkie dotacje w zakresie zakupu produktów 
do wypieku tych pyszności. 

Zapraszamy serdecznie do naszego grona. Na naszych 
spotkaniach możecie odkryć i rozwijać swoje talenty 
artystyczne, a także wnieść nowe pomysły na popularyzację 
polskich tradycji i kultury.  ◼ 

Agnes Kopras-Janson 

Po dwóch latach pandemii, Bursztynki oraz ich rodzice z 
niecierpliwością czekały na możliwość wznowienia spotkań. 
W tym czasie, wielu uczestników naszych regularnych 
spotkań spoważniało, ale mieliśmy również okazje przywitać 
nowe Bursztynki.   

Jedną z naszych ulubionych aktywności jest rozwijanie 
kreatywnych zdolności. Własnoręcznie wykonane arcydzieła 
są zawsze pełne kolorów, pasji oraz wyobraźni. Choć pogoda 
nie pozwala ostatnimi czasy na zabawę na świeżym powietrzu, 
udało się nam również spędzić pełne atrakcji popołudnie w 
jednej z lokalnych bawialni dla dzieci. Mieliśmy również okazję 
wybrać się do Ambasady RP, gdzie nasi najmłodsi 
uczestniczyli w imprezie Windows to the World. Był to dzień, 
w którym ambasady otworzyły swoje podwoje dla 
odwiedzających, aby zaprezentować kulturę swoich krajów.  

W pierwszy weekend grudnia zorganizowaliśmy dla dzieci 
imprezę mikołajkową, połączoną z wizytą magika. Wszyscy 
świetnie się bawili.  

Jeśli chcesz do nas dołączyć, prosimy o kontakt przez 
naszą stronę Facebook: Bursztynki Polish Playgroup in 
Canberra: https://facebook.com/groups/897331126949324 

Zapraszamy!  ◼ 

Sala KOB podczas „Letniej Biesiady” | zdj. K. Mikołajczak 
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POLSKA SZKOŁA 
W PHILLIP 
Piotr Antonik, kierownik Szkoły 

Jak większość szkół w Canberze, 
Polska Szkoła ma za sobą spokojny 
rok. Chociaż w tym roku wpływ 

Covidu był mniej odczuwalny, szkoła powoli wracała do 
naszego regularnego kalendarza wydarzeń i występów. 

We wrześniu br., uczniowie z naszej szkoły, wzięli udział w 
konkursie zorganizowanym przez ACT Bilingual Education 
Alliance, który miał na celu promocję edukacji wielojęzykowej. 
Pod okiem pani Sary Nowak, nasi uczniowie przedstawili skecz 
pod tytułem: „Czerwony Kapturek” i zdobyli wyróżnienie oraz 
dyplom. W konkursie zostało zaprezentowane 16 różnych 
języków, w tym również język polski. 

Mieliśmy także 2 przedstawienia teatralne dla rodziców i 
reszty uczniów. Były to wyżej wymieniony „Czerwony 
Kapturek” i „Kaczka Dziwaczka”. Przedstawienia były 
przygotowane przez nasze trzy najmłodsze klasy. 
Choreografię opracowały panie Kasia Dzielińska-Bartlett, Ela 
Iwanek i Sara Nowak.To przedsięwzięcie było owocem 
wspólnej pracy, za co pragniemy także podziękować rodzicom, 
którzy pomogli przygotowując piękne kostiumy dla dzieci. 

Program artystyczny na zakończenie roku szkolnego, 
które odbyło się w Ambasadzie RP, był przygotowany przez 
panią Kasię Mikołajczak. Ten program wprowadził nas w 
temat lata, które w tym roku przychodzi wyjątkowo powoli. 

Obecnie, w naszej szkole prowadzimy łącznie 6 klas dla 
dzieci i 2 klasy dla dorosłych. Zajęcia dla dzieci prowadzą Ela 
Iwanek, Kasia Dzielińska-Bartlett, Sarah Nowak, Kasia 
Rymarczyk, Kasia Mikołajczak i Kasia Williams. Klasy dla 
dorosłych prowadzą Mariola Patejuk i Magda Waszczeniuk. 

Tak jak zawsze, poszukujemy zmotywowanych członków 
polskiej społeczności, którzy chcieliby uczyć w PSC. Jest to 
satysfakcjonująca praca i zapewnia, że nasza kultura jest 
przekazywana polskim dzieciom w naszej społeczności. 
Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt na adres 
polishschoolcanberra@gmail.com  ◼ 

Przedstawienie „Kaczka Dziwaczka” | zdj. Polska Szkoła 

Chciałbym osobiście podziękować naszym oddanym 
nauczycielom za czas i wysiłek, jaki włożyli 

w nauczanie młodego pokolenia Polonii. 
Polska Szkoła w Canberze życzy wszystkim 

dzieciom, nauczycielom i rodzicom 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 

Do zobaczenia w nowym, zdrowym i spokojnym 2023 roku. 

THE FRIENDS OF 
CHOPIN AUSTRALIA 
Ben James, president 

In November, the Friends of Chopin celebrated a return to 
giving concerts after a three-year absence due to the Covid-
19 pandemic. Our first concert was titled “Chopin Vive: 
Friendship and Creativity”. Our title had many meanings, 
Chopin Vive (or Chopin! Life!) celebrates the returning of life 
to normal after the pandemic. It also celebrates the important 
part that music, and indeed the music of Chopin, played in 
people's lives during the pandemic, in supporting and 
connecting them in times of great hardship, trial, and isolation. 
Friendship and Creativity also has many meanings. Firstly, it 
was an acknowledgement to our friends, and our audience 
that we had not forgotten them, and we were bringing 
something back to our community. But it also commemorated 
the great friendship between Australia and Poland, 
particularly the year of 50th anniversary of Diplomatic 
Relations between Australia and Poland. Polish settlement in 
Australia began in 1803, and the creative contributions of 
Polish-Australians that have enriched the arts and sciences 
that helped forge a nation, as well as the strong bonds of 
friendship that have formed an essential part of the Australian 
story, are celebrated by the anniversary of this diplomatic 
achievement. 

The pianist for the concert was Melbourne-based Polish-
Australian pianist Konrad Olszewski. Konrad drew together a 
very fine program of music by three Polish creative giants. 
Firstly, Karl Tausig, the Polish piano virtuoso mentored by 
Franz Liszt. Then Karol Szymanowski, the giant of turn of the 
20th century Polish composition. And finally, of course, 
Fryderyk Chopin. 

Konrad opened the concert with Chopin's well-known 
Piano Sonata No. 2 in B flat minor op. 35, much-loved for its 
third movement, “Funeral March". Konrad took the audience 
on a journey exploring the depths of anguish, sadness, and 
hope, all of which are intrinsic to this piece. The "Funeral 
March" was hauntingly beautiful, and the audience let out a 
collective breath at the conclusion of the rollercoaster final 
movement, having been led on a powerful journey by 
Olszewski. 

The audience included many old friends, and many more 
people new to our concerts, as well as Charges 'd'Affaires 
Agata Utnicka and members of the Polish Embassy. The 
audience thrilled to the concert and Konrad delighted with an 
encore, even taking requests. 

The Friends’ next concert will be in February 2023 to 
celebrate Chopin's birthday, with a premiere of a piece of new 
music commissioned especially for the Friends. We hope to 
see you there.  ◼ 

Konrad Olszewski | photo Peter Hislop  

mailto:polishschoolcanberra@gmail.com
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Katarzyna Mikołajczak 

Ten rok był dość intensywny dla grupy „Wielkopolska”, 
pomimo tego, że grupa stopniowo powracała do normalności 
oraz wznowionych zajęć po długim okresie przerwy 
związanym z pandemią. W marcu tego roku, zespól wystąpił 
na Festiwalu Jesiennym w Klubie Orzeł Biały (KOB), na 
koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Zarząd 
Klubu. Następnie 4 kwietnia br. grupa wsparła kolejną 
charytatywną inicjatywę KOB na rzecz potrzebujących ofiar 
wojny w Ukrainie. 22 maja br., natomiast „Wielkopolska” 
uświetniła swoimi występami Europejski Festiwal 
Wielokulturowy, który również odbył się w klubie polskim w 
Turner. Ponadto w sobotę 3 grudnia br. zespół wziął udział w 
planowanym koncercie polonijnym „Piosenki z Kapelusza” w 
Klubie Orzeł Biały. Występ Wielkopolski poprzedził koncert 
w wykonaniu artystów z Polski, Marka Ravskiego oraz Emilii 
Strzeleckiej. 

Po przerwie wakacyjnej, w kwietniu „Wielkopolska” 
rozpoczęła przygotowania do festiwalu kultury polskiej 
PolArt, który odbędzie się w Sydney od 26 grudnia 2022 r. do 
7 stycznia 2023 r. Zespól wystąpi 29 grudnia br. w Sydney 
Town Hall wraz z innymi grupami młodzieżowymi z całej 
Australii i Nowej Zelandii, podczas imprezy YouthFest. Grupa 
zamierza wziąć także udział w zabawie integracyjnej 
wszystkich uczestników Festiwalu 29 grudnia oraz odwiedzić 
wystawy, przedstawienia oraz inne zaplanowane koncerty i 
występy. Na festiwalu PolArt „Wielkopolska” zaprezentuje 
trzy nowe choreografie, przygotowane przez dyrektora 
artystycznego grupy, Marka Mikołajczaka, do tańca 
krakowskiego, lubelskiego, kaszubskiego oraz ulubiony przez 
publiczność taniec góralski. 

Grupa, dzięki szczodrej donacji byłego Polsko-
Australijskiego Klubu z Queanbeyan, zakupiła z Polski ręcznie 
robione stroje ludowe do tańców krakowskiego, lubelskiego i 
góralskiego. Dzięki temu „Wielkopolska” będzie mogła godnie 
zaprezentować się na festiwalu PolArt w Sydney oraz na 
innych wydarzeniach polonijnych i lokalnych. Dziękujemy 
bardzo pani Evie Buchaniec oraz członkom Zarządu Klubu za 
pomoc. Dziękujemy również Radzie Organizacji Polskich w 
ACT, za coroczne wsparcie finansowe dla naszych grup.  ◼ 

STOWARZYSZENIE 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ I GRUPA 
DLA DZIECI „KRASNOLUDKI” 
Katarzyna Mikołajczak 

Ostatnie dwa lata uniemożliwiły działalność edukacyjną 
grupy. Dwukrotnie byliśmy zmuszeni do rezygnacji z 
organizacji cyklicznych półkolonii dla dzieci w języku polskim. 
Niestety również z powodu koronawirusa, musieliśmy 
odwołać planowany wspólny wyjazd do Jindabyne. Po 
zniesieniu obostrzeń pandemicznych, grupa powoli budzi się 
do życia, koncentrując się na organizacji spotkań 
integracyjnych, w celu utrzymania więzi i łączności naszego 
lokalnego grona polonijnego. 

Regularnie, w soboty organizowane są spacery „fitnessowe” 
dla chętnych członków. 19 listopada br. odbyło się kolejne, 
ósme już z kolei „Ciuchowisko”. Grupa od wielu lat regularnie 
organizuje wymianę rzeczy niepotrzebnych. Spotkania te 
cieszą się sporą popularnością. Jest to wspaniała okazja do 
spędzenia wspólnie miłego czasu w gronie rodaków. 

26 listopada br. w Uriarra East Picnic Area odbyło się 
polonijne ognisko integracyjne. Tym razem pogoda nam 
dopisała. Spotkanie okazało się dużym sukcesem. W pięknym 
miejscu nad rzeką zgromadziło się około 60 osób. W tym roku 
dołączyła do nas Polonia z lat 80-tych, z którą nawiązaliśmy 
ostatnio kontakt. Korzystając ze wspaniałego gitarowego 
akompaniamentu, śpiewaliśmy polskie przeboje turystyczne i 
harcerskie, ciesząc się wspaniałą atmosferą oraz wspólnie 
spędzonymi radosnymi, beztroskimi chwilami. 

W tym samym dniu wieczorem, zorganizowaliśmy 
wspólnie z Klubem Orzeł Biały „World Cup Watching Party”. 
Ze zgromadzonymi rodakami i kibicami piłki nożnej, 
obejrzeliśmy wspólnie dwa ważne mecze – Australia-Tunezja 
o godz. 21.00 oraz o północy, dla najbardziej wytrwałych, 
mecz Polska-Arabia Saudyjska. Obydwa mecze zakończyły się 
dla nas zwycięstwem. Natomiast to rewelacyjny mecz Polski z 
Arabią Saudyjską dostarczył nam niezapomnianych przeżyć i 
emocji. Zamierzamy organizować podobne spotkania w 
przyszłości. Dziękujemy Andrzejowi Bajkowskiemu za pomoc 
w organizacji oraz Zarządowi KOB za wsparcie tej inicjatywy. 

W najbliższym czasie grupa planuje „Spotkania z karierą”. 
Jest to inicjatywa, która ma na celu organizację spotkań z 
ciekawymi osobami z naszej Polonii, które będą się dzielić z 
młodzieżą własnymi doświadczeniami z wykonywania 
określonych zawodów. Wielu nastolatków z grupy rozpoczęło 
już naukę w szkole średniej. Niedługo będą zmuszeni do 
ważnych decyzji, związanych z wyborem studiów i dalszej 
edukacji. Mamy nadzieje, że inicjatywa ta będzie pomocna dla 

młodzieży polskiej w Canberrze. 
Grupa planowała również organizacje Mikołajek dla 
dzieci, ale ze względu na inne wydarzenia polonijne 
odbywające się w tym samym czasie, podjęto 
decyzje o przełożeniu imprezy na przyszły rok na 
luty, czyli na czas magicznego karnawału. 
Tradycyjnie w tym roku zorganizowane zostanie 
również spotkanie świąteczne dla naszej 
społeczności. 
Korzystając z okazji pragniemy złożyć wszystkim 
Czytelnikom Kroniki Polonii najlepsze życzenia 
świąteczne. Niech Święta Bożego Narodzenia będą 
cudowną okazją do prawdziwego wytchnienia i 
odpoczynku w gronie najbliższych, a Nowy Rok 2023 
przyniesie pomyślność i nadzieję. Niech się nam 
darzy!  ◼ Uczestnicy ogniska w Uriarra East Picnic Area | zdj. M. Mikołajczak 
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POLART SYDNEY 2022 
Opr. Aleksandra Płazińska 

Pierwszy festiwal PolArt odbył się w 1975 r. 
Od ponad 45 lat Festiwal z dumą prezentuje 
australijskiej publiczności, polską kulturę 

poprzez sztukę, taniec, literaturę, muzykę i teatr, a także 
polskie kulinarne specjały. Dzięki wysiłkowi niezliczonej liczby 
ochotników – zapaleńców, miłośników polskiej kultury i 
tradycji, artystów, nauczycieli, młodzieży szkolnej, działaczy 
społecznych – PolArt stał się największym i najdłużej 
funkcjonującym festiwalem kultury polskiej poza Polską. To ci 
ludzie o niespożytej energii, pełni entuzjazmu i dobrych 
pomysłów, motywowani tęsknotą za Ojczyzną i troską, by nie 
zatracić poczucia łączności z własnymi korzeniami oraz 
tożsamości narodowej u swoich dzieci, poświęcają swój czas 
na organizację tego niezwykłego wydarzenia. Festiwal jest 
okazją do spotkania się australijskiej Polonii i jednocześnie do 
zaprezentowania bogactwa polskiej kultury wszystkim 
Australijczykom. 

Festiwale PolArt odbywają się co 3-4 lata w stolicach 
różnych stanów Australii. Odbywały się w Sydney (1975, 
1991, 2003), Adelajdzie (1981, 1994, 2009), Brisbane (1988, 
2000, 2018), Melbourne (1984, 1997, 2015), Hobart (2006) i 
Perth (2012). Z każdym festiwalem impreza ta jest coraz 
większa i bardziej popularna niż poprzednia. W tym roku, po 
czteroletniej przerwie, Festiwal odbędzie się w Sydney w 
dniach od 22 grudnia br. do 6 stycznia 2023 r. Komitet 
Organizacyjny PolArt Sydney 2022 zaprasza wszystkich, na 
wspólne świętowanie różnorodności, piękna i bogactwa 
długoletnich polskich tradycji i poznania, w jaki sposób 
wpływają one na współczesne społeczeństwo. 

Przez 10 dni i nocy PolArt zaprezentuje w około 80 
imprezach, ponad 1200 australijskich i nowozelandzkich 
artystów, profesjonalistów i amatorów, poprzez taniec, teatr, 
muzykę, film, literaturę, sztuki wizualne, celebrujących polsko-
australijską kulturę i historię, i łączących naszą przeszłość z 
teraźniejszością. Od koncertów muzyki dawnej i tańców 
ludowych po media wizualne i warsztaty teatralne, spotkania z 
pisarzami i poetami, warsztaty malowania pisanek i tańca 
współczesnego. Każdy na pewno znajdzie coś interesującego 
dla siebie. 

W bogatym programie Festiwalu znajdą się między 
innymi: 
• YouthFest PolArt – polska młodzież z Australii i Nowej 

Zelandii, drugiego, trzeciego, a nawet czwartego pokolenia 
zaprezentuje wiele aspektów polskiej kultury. Ta bezpłatna 
impreza, która odbędzie się w kultowym ratuszu w Sydney 29 
grudnia, oferuje dzień wypełniony występami tanecznymi i 
muzycznymi, zajęciami interaktywnymi, spotkaniami 

autorskimi, czytaniem książek, różnego rodzaju warsztatami. 
Wystąpią zespoły folklorystyczne z całej Australii i Nowej 
Zelandii, a wśród nich zobaczyć będzie można naszą 
Wielkopolskę – tańczące dzieci i młodzież z Canberry. Będą 
specjalne gry i zabawy dla dzieci, cały szereg zajęć 
plastycznych, muzycznych i tanecznych. Rodziców na pewno 
zainteresują przygotowane dla nich ciekawe stoiska z polskimi 
wyrobami, ceramiką i biżuterią. 
• „A Thread Through Time” – wystawa zbiorowa poświęcona 

sztukom wizualnym, prezentująca grupę kilkunastu artystów 
pochodzących z Australii i Nowej Zelandii, czerpiących 
inspirację bezpośrednio z polskiej kultury. Wystawę można 
oglądać w dniach od 27 grudnia do 6 stycznia 2023 r., w Coma 
Gallery, w Darlinghurst. 

• „Folk Tales” – wystawa zbiorowa artystów czerpiących 

inspirację z polskiego folkloru, w Stanley Street Gallery, 
Darlinghurst, w dniach 27 grudnia do 6 stycznia. 
• Spektakle polonijnych teatrów amatorskich, wystąpią m. 

in. Teatr Fantazja i Kabaret vis-a-vis z Sydney, Teatr Miniatura 
z Melbourne, Scena 98 z Perth, Teatr Stary z Adelajdy. 
• Wieczór poetycki w sercu Sydney – spotkanie z polsko-

australijskimi poetami i ich twórczością: Jolantą Hildebrandt-
Mazurek, Bogumiłem Drozdowskim, Elą Chylewską, Moniką 
Athanasiou, Elizą Anną Falkiewicz i Anną Winczura 
Modzelewski. 
• Koncert „Polish Tapestry of Life: Finding Love” – 

celebrowanie życia i miłości poprzez muzykę i taniec. 
Zaprezentowane zostaną tradycje i zwyczaje z różnych 
regionów Polski; 28 grudnia w centrum kulturalnym The 
Concourse w Chatswood. 
• Polska Balanga – wieczór wspólnej polskiej zabawy wraz z 

muzykami i zespołami biorącymi udział w Festiwalu. Będzie 
można potańczyć przy największych polskich i 
międzynarodowych przebojach w Polskim Klubie w 
Bankstown, 29 grudnia. 
• Sparkling Sylwester – w duchu tego najbardziej 

tradycyjnego polskiego balu, na którym w Polsce bawią się i 
tańczą do białego rana dosłownie wszyscy, komitet 
organizacyjny Festiwalu zaprasza na wspaniałą zabawę przy 
muzyce kwintetu „Śniadanie u Tiffany’ego”, przeplatanej 
polskim Disco Polo; 31 stycznia w słynnej Sali muzycznej 
Roundhouse, UNSW. 
• Koncerty polskich kolęd w Marayong i Katedrze 

Najświętszej Marii Panny (St Mary’s Cathedral). 

• The Grand Tour of Poland: A Tapestry of Dance – podczas 

tego koncertu, publiczność czeka wyjątkowa podróż 
etnograficzna przez różne regiony Polski, poprowadzą w niej 
polonijne zespoły folklorystyczne w przepięknych strojach, 
prezentujące pieśni, tańce i muzykę z minionych czasów, 3 
stycznia w sali International Convention & Exhibition Centre 

(ICC), w Darling Harbour.  ◼ 

Tapestry of Dance 

Youth Festival | zdjęcia i logo udostępnione przez PolArt 
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90. ROCZNICA POWOŁANIA TOWARZYSTWA 
CHRYSTUSOWEGO DLA POLONII 
ZAGRANICZNEJ (1932-2022) 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., poza 
polskimi granicami żyło około 7 mln. Polaków. W 1920 r. 
Episkopat Polski postanowił podjąć działania zmierzające do 
założenia stowarzyszenia, którego celem byłoby zapewnienie 
im opieki duszpasterskiej. Zadanie to powierzono 
ówczesnemu prymasowi Polski kard. Edwardowi Dalborowi. 
Po jego śmierci opiekę nad emigracją przejął kard. August 
Hlond. 

Kardynał A. Hlond pochodził z ubogiej rodziny śląskiej, 
nauki pobierał w szkołach salezjańskich, studiował we 
Włoszech, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
uzyskał doktorat z filozofii i teologii. Wstąpił do Towarzystwa 
Św. Franciszka Salezego i przyjął śluby zakonne. Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich pracował jako nauczyciel i 
kierownik domów salezjańskich. Był Pasterzem kolejnych 
diecezji: katowickiej, poznańskiej, gnieźnieńskiej i 
warszawskiej, a w latach 1926-48 Prymasem Polski. 

Kardynał Hlond był człowiekiem wielu talentów, a przy 
tym niezwykle pracowitym i wytrwałym, wiernym swojemu 
posłannictwu kapłańskiemu. Imponował swoim stylem bycia, 
ogładą i taktem. Jego cechy w pierwszej chwili onieśmielały, 
ale przy bliższym poznaniu wyłaniał się człowiek bezpośredni i 
serdeczny. Wobec podległych 
kapłanów był bardzo wymagający, 
ale nigdy despotyczny. Ci, którzy go 
znali, podkreślają bystrość jego 
umysłu, trafność sądu, szybką 
orientację, wyobraźnię, łatwość w 
kontakcie, nieugiętą wolę. Miał 
wielki wpływ na innych, bo nie było 
w nim rozdźwięku między 
przekonaniami a działaniem. Wielu 
decyzji nie podejmował sam, ale 
prosił o zdanie innych. Chętnie 
przyjmował i wysłuchiwał uwag i 
zastrzeżeń. Przy mianowaniu na 
urzędy kościelne i placówki duszpasterskie, nie kierował się 
względami osobistymi, ale fachowością, uczciwością i 
pracowitością kandydatów. Jego dewizą w stosunku do 
współpracowników była jednomyślność woli, umysłów i serc. 

Przez znaczną część swego życia A. Hlond był emigrantem, 
zmuszonym na obczyźnie realizować swoje życiowe zadania, 
dlatego dobrze rozumiał jak ważne jest objęcie opieką 
duszpasterską naszych rodaków poza granicami Polski. W 
1929 r. Kardynał utworzył w Gnieźnie Seminarium 
Zagraniczne, które miało przygotowywać księży do pracy 
misyjnej wśród Polonii. W tym samym okresie została również 
wydana zgoda na powołanie nowego zgromadzenia 
zakonnego. W sierpniu 1932 r. Prymas Polski założył 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii i przygotował jego 
konstytucję. 

Na organizatora Towarzystwa Chrystusowego kard. Hlond 
powołał ks. Ignacego Posadzego, który został pierwszym 
Przełożonym Generalnym i od samego początku kształtował 
ducha kolejnych pokoleń Chrystusowców, pierwszego 
półwiecza istnienia Towarzystwa. Zgromadzenie osiadło w 
Potulicach koło Nakła, gdzie hr. Aniela Potulicka przekazała 
mu swój pałac na siedzibę. Potem wspólnota otworzyła domy 
w Gnieźnie (1933), Poznaniu i Puszczykowie (1935) i Dolsku 
(1937). Ośrodek w Potulicach w krótkim czasie stał się 
centrum przygotowania duszpasterzy polonijnych. Powstały 

tam też zakłady graficzne oraz własne wydawnictwo. Już w 
1933 r. rozpoczęto wydawanie dwumiesięcznika 
poświęconego duszpasterstwu wśród Polaków na 
wychodźstwie pt. „Głos Seminarium Zagranicznego”, a od 
1936 r. miesięcznika biblijno-liturgicznego pt. „Msza Święta”, 
następnie kwartalnika hagiograficznego pt. „Poczet Polskich 
Świętych”. W tym pierwszym okresie istnienia, Towarzystwo 
podjęło duszpasterską prace polonijną w Paryżu i Londynie (w 
1937 r.), i w Estonii (w 1938 r.). W 1939 r. liczba członków 
Zgromadzenia liczyła ok. 300. 

Po wybuchu drugiej wojny św. Zgromadzenie utraciło 
wszystkie domy zakonne. Mimo tego, 43 kleryków ukończyło 
studia i przyjęło święcenia kapłańskie w warunkach 
konspiracyjnych. Chrystusowcy podjęli pionierskie 
duszpasterstwo w obozach przejściowych dla Polaków, 
wywożonych do na roboty do Rzeszy. W czasie wojny 38 
Chrystusowców przebywało w więzieniach i obozach, a 25 
straciło życie. Po wojnie Zgromadzenie odzyskało jedynie 
zniszczony dom w Poznaniu oraz dom w Puszczykowie. Dom 
Główny w Poznaniu stał się od tej pory centrum 
Zgromadzenia. Powracający z rozproszenia wojennego 
Chrystusowcy jako pierwsi włączyli się w pracę duszpasterską 
na Pomorzu Zachodnim. 

Wyjazdy do polonijnej pracy duszpasterskiej były po 
wojnie bardzo utrudnione. Dopiero po „odwilży” 1957 r., kiedy 
można było łatwiej otrzymać paszporty, Zgromadzenie mogło 
na szerszą skalę podejmować zagraniczną misję polonijną. 

Księża i bracia zakonni podejmują 
pracę duszpasterską w wielu 
krajach na kilku już kontynentach. 
W 1976 r. Zgromadzenie posiadało 
124 domy zakonne i ośrodki 
duszpasterskie.  Prowadziło 
duszpasterstwo w 34 placówkach 
parafialnych na Pomorzu 
Zachodnim i na Dolnym Śląsku oraz 
w 84 placówkach za granicą. 
Towarzystwo Chrystusowe służy 
polskiej diasporze na całym świecie. 
Obecnie (w 2022 r.) Zgromadzenie 
liczy 387 księży, braci, diakonów i 

kleryków. Realizuje swoją misję w sześciu prowincjach 
zagranicznych: amerykańskiej (USA i Kanada), południowo-
amerykańskiej, australijskiej (Australia i NZ), francuskiej, 
niemieckiej i prowincji Wielkiej Brytanii, a także obejmuje 
Polskę oraz tzw. Delegaturę Wschodnią. W sumie 
Towarzystwo Chrystusowe pełni posługę w ponad 
dwudziestu krajach, są to: Australia, Białoruś, Brazylia, Wielka 
Brytania (Anglia, Szkocja, Irlandia Pn.), RPA, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Kanada, Kazachstan, Niemcy, Nowa 
Zelandia, Polska, Portugalia, Ukraina, USA, Węgry, Włochy. 

Organizowane przez księży Chrystusowców ośrodki 
duszpasterskie są często centrum życia nie tylko religijnego, 
ale też kulturalnego i społecznego Polonii. Obok posługi 
kapłańskiej prowadzą katechezę dla dzieci i młodzieży czy 
grupy modlitewne, ale też zachęcają i wspierają działania 
Polonii takie jak szkoły języka polskiego, folklorystyczne 
zespoły taneczne, chóry, kółka teatralne, koła seniorów, kluby 
kulturalne, koła sportowe. Żyjąc i pracując wśród Polaków 
poza granicami Polski Chrystusowcy pragną pomagać w 
integracji z krajem, do którego emigranci przyjechali, 
umacniając jednocześnie poczucie dumy z kraju ojczystego, z 
własnej kultury, tradycji i historii. 

Od Redakcji: Opracowanie KP na postawie informacji 
dostarczonych przez ks. P. Karasiuka SChr oraz znalezionych na 
stronach internetowych różnych prowincji Zgromadzenia.  ◼ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczyciel
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SETNE URODZINY STENI SCHLEGEL 
Jedna z najstarszych 

przedstawicielek polskiej 
społeczności w Canberze, 
Stenia Schlegel obchodziła 
we wrześniu 2022 r. swoje 
setne urodziny! 

Stenia (Stanisława) 
urodziła się w Tuszynie koło 
Łodzi 4 września 1922 r. Jej 
szczęśliwe dzieciństwo 
przerwała śmierć jej mamy 
Franciszki. Od tej pory, 
najstarsza ośmioletnia Stenia 
musiała pomagać ojcu 
Stanisławowi przy trojgu 
młodszego rodzeństwa. 

W 1942 r. 20-letnia Stenia została wywieziona na roboty 
do Niemiec, gdzie spędziła 3 następne lata ciężko pracując. W 
Niemczech poznała swojego przyszłego męża Zygmunta. 

Stenia i Zygmunt pobrali się w 1947 r. Dwa lata później 
wyemigrowali wraz z synem Romualdem do Australii. 
Początkowo mieszkali w obozie dla imigrantów w Greta koło 
Maitland, gdzie urodził się drugi syn Leszek. We wczesnych 
latach 50. rodzina przeniosła się do Canberry. Tutaj na świat 
przyszli Mark i Elisabeth. Do połowy lat 60. Stenia zajmowała 
się wychowaniem czwórki małych dzieci, następnie podjęła 
pracę jako krawcowa w znanym butiku Gabby’s. Zygmunt 
pracował przez wiele lat w Commonwealth Brickworks w 
Yarralumla, później podjął pracę w David Jones, gdzie 
pozostał aż do emerytury. 

Los nie szczędził Steni ciężkich doświadczeń – w 1994 r. 
straciła męża Zygmunta, a w roku 2009 syna Romualda. Mimo 
to pozostała aktywna i cieszy się życiem. Zawsze z radością 
przyjmuje w swoim domu rodzinę i przyjaciół, częstuje 
upieczonym przez siebie ciastem. Regularnie ogląda polskie 
wiadomości w telewizji. Największą przyjemność sprawia jej 
ukochany ogród. Kultywowanie polskich tradycji jest dla niej 
bardzo ważne. Rodzina regularnie spotyka się, aby razem 
świętować urodziny i inne specjalne okazje. Boże Narodzenie i 
Wielkanoc są obchodzone przy stole zastawionym polskimi 
potrawami. 

Z okazji setnych urodzin 
Steni, podczas uroczystego 
lunchu spotkała się liczna 
rodzina jubilatki: obok córki 
Elizabeth, syna Marka z żoną 
Karen i brata Ignaca z żoną 
Wandą było siedmioro wnuków, 
sześcioro prawnuków, oraz 
liczne kuzynostwo. Atrakcją 
popołudnia był wspaniały tort 
urodzinowy i wspólne 
odśpiewanie „Sto lat”. Stenia 
otrzymała list gratulacyjny od 
królowej Elżbiety II, a także 
życzenia od Gubernatora 
Generalnego i Premiera 
Australii. 

A kiedy zadano Steni 
nieuniknione pytanie o jej 
sekret długiego i udanego życia, 
padła odpowiedź: „aktywne ciało 
i aktywny umysł” – piękne podsumowanie nieustannie 
inspirującego życia miłości, nadziei i wiary Steni Schlegel. 

The inspiring life of love, hope and faith 
Mark Schlegel 

A surprise party was held for the birthday of one of the 
oldest members of the Polish community in Canberra. The 
family of Stenia Schlegel joined together on 3 September for a 
magnificent banquet lunch to celebrate her 100th birthday at 
the home of her son Mark and his wife Karen. 

Stenia (Stanisława) was born in Tuszyn near Łódź in 
Poland on 4 September 1922. Stenia’s quiet childhood was 
tragically shattered at the age of 8, when her mother 
Franciszka died of pneumonia. Being the oldest of 4 children 
she was required to help her father Stanisław with her 3 
younger siblings. 

In 1942 as a 20-year-old, Stenia was forcibly taken as a 
slave labourer and experienced 3 years of hardship in Nazi 
Germany. However, during this time, she met a young 
charismatic man, Zygmunt Schlegel, whom she married in 
1947. 

Stenia and Zygmunt with their son Romuald moved to 
Australia in September 1949. Initially they lived in a migrant 
camp in Greta near Maitland, where their second son Leszek 
was born. They moved to Canberra in the early 1950s where 
Mark and Elisabeth were born. 

With a young family Stenia was a stay-at-home mum till in 
the mid-1960s when she commenced working as a seamstress 
at Gabby’s, the women’s fashion boutique. She remained 
there for 15 years. Zygmunt worked at the Commonwealth 
Brickworks in Yarralumla until 1976. He then went on to work 
at David Jones until he retired. 

Despite the sad loss of Zygmunt in 1994 and her son Rom 
in 2009, Stenia has remained active. She continues to 
welcome family and friends to her home, often with home-
made cake. Stenia watches the Polish news on SBS regularly. 
Her greatest joy is sharing her beautiful garden. Maintaining 
Polish tradition is important for Stenia, with the family joining 
to celebrate birthdays and special occasions. Christmas and 
Easter are always celebrated with Polish food. 

On her birthday, Stenia’s relatives from all over Australia 
joined in a celebration to what continues to be an amazing life 
of grace and love. Along with Stenia’s son Mark and daughter 
Elizabeth, there were 7 grandchildren and 6 great-

grandchildren as well as 
nieces, nephews and her 
brother Ignac and his wife 
Wanda from Adelaide. 
This extraordinary 
milestone was 
acknowledged with a card 
from the Queen. Stenia 
also received a card from 
the Governor General 
and from the Prime 
Minister. The highlight of 
the afternoon was a cake 
and a rousing chorus of 
Sto Lat. 
And when asked the 
inevitable question about 
her secret to reaching this 
great milestone, Stenia 
replied – “an active body 
and an active mind”. A 
beautiful summary of the 

continuing inspirational life of love, hope and faith of Stenia 
Schlegel.  ◼ 

Stenia Schlegel with her family | photo M. Schlegel 
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WYDARZENIA—KULTURA—LUDZIE 
Opracowała A. Płazińska 

Wizyta Gubernatora Generalnego Australii w Polsce 

W dniach 1-2 sierpnia 2022 r., Gubernator Generalny 
Australii David Hurley, przebywał z oficjalną wizytą w Polsce. 
Była to pierwsza w historii wizyta Gubernatora Generalnego 
w naszym kraju.  

1 sierpnia w Warszawie odbyły się oficjalne spotkania z 
Prezydentem Andrzejem Dudą, Premierem Mateuszem 
Morawieckim, Marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz 
Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Tematem rozmów 
były kwestie rozwoju współpracy dwustronnej. Omówiona 
została także rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę, w 
szczególności w kontekście pomocy udzielanej przez oba 
nasze kraje Ukrainie oraz w odniesieniu do związanego z 
wojną bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego na 
świecie.  

Warto przypomnieć, że Polska to rozwijający się rynek dla 
Australii. W 2019 r. handel towarami i usługami Australii z 
Polską został wyceniony na blisko 2,0 mld USD i zdominowany 
był przez import towarów z Polski (1,2 mld USD). Głównymi 
towarami eksportowymi Australii do Polski były węgiel, inne 
rudy i koncentraty. Udział australijskiego węgla w polskiej 
energetyce rośnie z roku na rok. W 2020 r. do Polski 
importowano nieco ponad milion ton, w 2021 r. liczba ta się 
podwoiła. Polska, w obliczu pogłębiającego się kryzysu 
energetycznego, jeszcze bardziej zwiększy import 
australijskiego surowca.  

Gubernator Generalny wraz z Małżonką Lindą Hurley 
upamiętnili 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 
składając wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie. Ceremonia była okazją do złożenia hołdu 
australijskim pilotom, którzy uczestniczyli w operacji 
powietrznego wsparcia Powstania Warszawskiego. Drugiego 
dnia wizyty, australijscy goście zwiedzili były Obóz 
Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz odwiedzili 
groby 22 Australijczyków, w tym australijskich lotników, 
którzy zginęli podczas misji zaopatrzeniowych dla Powstania 
Warszawskiego, pochowanych na Cmentarzu Wojennym 
Wspólnoty Brytyjskiej w Krakowie.  

Wizyta Gubernatora Generalnego Australii w Polsce, była 
ważnym elementem tegorocznych obchodów 50-lecia 
nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Australią i Polską. W czasie swojego pobytu w 
Polsce, David Hurley podkreślił więzi łączące Polskę i 
Australię, sięgając do najbardziej chwalebnych przykładów 

współpracy między naszymi narodami. W czasie konferencji 
prasowej w Belwederze, Gubernator wspomniał o 
wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Polacy walczyli 
wówczas ramię w ramię z Australijczykami w bitwie o Tobruk 
w 1941 r., a w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r., 
wielu australijskich lotników udzielało wsparcia walczącym 
mieszkańcom Warszawy. Przekazał również wyrazy uznania 
dla Polaków, którzy przyjęli do swojego kraju miliony 
uchodźców wojennych z Ukrainy. Wspólne działania Polski i 
Australii w sprzeciwie wobec agresji Rosji na Ukrainę, jeszcze 
mocniej zacieśniły relacje obydwu państw, które są ważnymi 
filarami wsparcia finansowego oraz militarnego dla 
walczących Ukraińców.  

Gubernator wspominał także o obecności polskiej 
mniejszości w Australii, która stała się drugim domem dla 
wielu Polaków po II wojnie światowej oraz w latach 80. 
ubiegłego wieku. Polonia australijska liczy obecnie nieco 
ponad 200 tysięcy osób, z czego większość z nich urodziła się 
już w Australii, posiadają jednak polskie korzenie. 

Konkurs „Być Polakiem” 

W dniu 2 sierpnia 2022 r. na 
Zamku Królewskim w 
Warszawie, odbyła się 
uroczystość zakończenia 
corocznego, trzynastego już 
Konkursu „Być Polakiem”. Celem Konkursu jest umacnianie 
tożsamości narodowej oraz rozwój postaw patriotycznych i 
społecznych dzieci i młodzieży, mieszkających poza granicami 
Polski. Organizatorem jest fundacja „Świat na tak”, działająca 
na rzecz młodzieży od 1998 r., przy współpracy ze 
stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. W tym roku, dzieci, 
młodzież, a także nauczyciele zostali zaproszeni do 
przedstawienia, w zależności od grupy wiekowej, prac: 
plastycznych (grupa 6-9 lat), literackich (grupy 10-13, 14-16 i 
17-22 lata) i filmów (grupa 10-22 lata). Konkurs dla 
nauczycieli obejmował konspekt z lekcji na zadany temat. Na 
Konkurs wpłynęły 1194 prace z całego świata.  

Prowadzący uroczystość przedstawiciele laureatów, 
Victoria Billack (USA) i Adam Domański (Bułgaria) oraz 
redaktor Agnieszka Kopacz, w imieniu organizatorów 
Konkursu przywitali przybyłych gości: patronów Konkursu, 
członków Komitetu Honorowego, sponsorów, jurorów, 
rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji polonijnych, 
przyjaciół Konkursu z kraju i zagranicy, media oraz oczywiście 
laureatów Konkursu.  

W części oficjalnej były przemówienia patronów 
Konkursu, a także inicjatorki Konkursu, posłanki na Sejm RP i 
przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, Joanny Fabisiak. 
W swoich wystąpieniach składali gratulacje, organizatorom, 
jurorom, a przede wszystkim wyrazili wielkie uznanie dla 
laureatów i wyróżnionych w Konkursie, ich rodzicom i 
nauczycielom, za zgłębianie polskiej historii, tradycji, kultury, 
umacnianie więzi z Ojczyzną, podtrzymywanie tożsamości 
narodowej, bycia ambasadorami polskości w kraju 
zamieszkania. Gratulowali wyobraźni, talentu i 
zaangażowania.  

Bardzo wzruszającym momentem było wręczanie 
laureatom i wyróżnionym polskiej flagi, biało-czerwonych 
rozetek i dyplomów. Każdy z uczestników Konkursu otrzymał 
również nagrody rzeczowe, w tym pięknie wydaną Kronikę 
XIII edycji Konkursu. Nagrodą była też wycieczka 
krajoznawcza po Polsce, która miała miejsce jeszcze przed 
galą. W programie wycieczki było zwiedzanie Warszawy, 
Częstochowy, Krakowa, Wieliczki, Zakopanego, a także 
uczestnictwo w spływie przełomem Dunajca.  

Galę uświetnił koncert Reprezentacyjnego Zespołu 

zdj. Grzegorz Jakubowski / KPRP 
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Artystycznego Wojska Polskiego programem pt. „Skąd nasz 
ród”, graficznie opracowany przez koordynatora Konkursu, 
Marka Machałę. Wystąpili także uczestnicy Konkursu w 
programie artystycznym przygotowanym pod kierownictwem 
jurora Tomasza Bastkowskiego, w którym prezentowali 
własne utwory poetyckie i piosenki specjalnie napisane na tą 
uroczystość. 

Pożegnanie Ambasadora M. Kołodziejskiego  

6 sierpnia 2022 r. w Ambasadzie RP w Canberze, odbyło 
się spotkanie pożegnalne Ambasadora RP w Australii, Michała 
Kołodziejskiego i Jego Rodziny, z przedstawicielami Polonii 
Canberry. Ambasador Kołodziejski, wraz z żoną Barbarą oraz 
córkami Anią i Mają, przybyli do Australii pod koniec 2017 r., a 
listy uwierzytelniające złożył na ręce Gubernatora 
Generalnego Australii 2 lutego 2018 r. Obok Australii, 
dodatkowymi krajami akredytacji Ambasadora były po raz 
pierwszy: Fiji, Mikronezja, Papua-Nowa Gwinea, Nauru, 
Vanuatu, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona. Pan Ambasador 
pełnił swoją misję reprezentując Polskę w Australii przez 
prawie 5 lat.  

Nie był to okres łatwy, ale jednocześnie bardzo owocny. 
Przed niewielką placówką jaką jest ambasada Polski w 
Australii stanęło wiele wyzwań – przygotowanie pierwszej w 
Australii wizyty polskiego Prezydenta, pierwsza wizyta 
Gubernatora Generalnego Australii w Polsce, trudności 
związane z epidemią Covid-19, okres pożarów, a potem 
powodzi w Australii, kwestie związane z wybuchem wojny w 
Ukrainie i zabiegi o utworzenie wspólnego frontu pomocy, 
promocja interesów politycznych i gospodarczych w wielu 
dziedzinach, nawiązanie po raz pierwszy bliższych stosunków 
z krajami Pacyfiku.  

Pan Ambasador w przemówieniu pożegnalnym serdecznie 
wspominał czas spędzony w Australii, mówił o wielkiej 
satysfakcji ze spotkań z wieloma ciekawymi ludźmi oraz 
możliwości nawiązania współpracy i podejmowania działań, 
mających na celu zacieśnianie więzów pomiędzy Polską i 
Australią. Dziękował Polonii za wsparcie i pomoc w realizacji 
wielu wartościowych projektów, za współtworzenie 
pozytywnego wizerunku Polski w Australii poprzez 
różnorodne działania, ale przede wszystkim za utrzymywanie i 
propagowanie wśród najmłodszego pokolenia polskich 
tradycji, kultury i języka polskiego.  

Spotkanie uświetnił swoim występem polski pianista z 
Sydney, Krzysztof Małek, który wykonał jeden z najbardziej 
znanych utworów Fryderyka Chopina, Polonez A dur op. 53, 
zwany Heroicznym. Pani Agata Utnicka przygotowała pokaz 
zdjęć z okresu pobytu pp. Kołodziejskich w Australii. Po części 
oficjalnej, goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie 
zabrakło tradycyjnych, polskich potraw, w tym pierogów, 
sałatki jarzynowej oraz doskonałych ciast i słodyczy.  

Nie obyło się bez wzruszeń, słów podziękowań dla pana 
Ambasadora i pani Ambasadorowej, Barbary Kołodziejskiej, 
która dała się poznać Polonii, jako ciepła i zaangażowana w 
życie społeczne osoba. To spotkanie było tym bardziej 
wyjątkowe, ponieważ w tym dniu obchodziła swoje 18 
urodziny Ania, starsza córka pp. Kołodziejskich. Liczne 
pamiątkowe zdjęcia uwieczniły spotkanie. Był też czas na 
wspomnienia i krótką rozmowę przy lampce wina z każdym z 
gości, podczas kiedy dzieci obecnych spędziły czas na grach i 
zabawach.  

Dziękujemy Panu Ambasadorowi i Jego Rodzinie za pracę, 
czas spędzony z nami w Australii oraz życzymy wszelkiej 
pomyślności w karierze zawodowej i życiu prywatnym.  

Koncert w ambasadzie 

W dniu 26 sierpnia 2022 r. 
w ambasadzie RP w Canberze, 
odbył się koncert muzyki 
Fryderyka Chopina oraz Karola 
Szymanowskiego, w wykonaniu 
argentyńskiej pianistki prof. 
Marceli Fiorillo. Motywem 
przewodnim koncertu pt. 
„Samotność i Poezja” była 
solidarność z Ukrainą, w 
kontekście obchodzonego 24 
sierpnia Dnia Niepodległości 
Ukrainy oraz sześciu miesięcy 
od rozpoczęcia agresji Rosji na 
ten kraj. Współorganizatorem 
wydarzenia była Ambasada 
Argentyny w Canberze, a 
koncert wpisany został w 
tegoroczne obchody 100. rocznicy nawiązania polsko-
argentyńskich stosunków dyplomatycznych.  

Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli się m.in. 
przedstawiciele administracji australijskiej, korpusu 
dyplomatycznego wraz z ambasadorem Argentyny w 
Canberze Maximo Gowland, ludzie świata kultury i nauki, 
członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Chopina w 
Australii, a także reprezentanci polskiej i argentyńskiej 
społeczności w Australijskim Terytorium Stołecznym.  

Marcela Fiorillo jest pianistką o wspaniałej światowej 
karierze, dobrze znaną w Australii. Od wielu lat mieszka i 
pracuje w Canberze i już kilkakrotnie uświetniła swoją grą 
specjalne okazje w ambasadzie RP. Jak zwykle zachwyciła 
słuchaczy swoim wykonaniem utworów Karola 
Szymanowskiego oraz szczególnie jej ulubionego 
kompozytora Fryderyka Chopina. 

Tragi Fine Foods w Melbourne 

W dniach 5-8 września 2022 r. w Melbourne, po 
dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, powróciła 
olbrzymia impreza targowa z branży spożywczej i hotelarskiej 
– Fine Food Australia. 

Podczas czterech dni targów, ponad 650 australijskich i 
międzynarodowych wystawców, wzięło udział w pokazach 
nowych produktów, konkursach kulinarnych, prezentacjach 
nagród, szeregu imprez towarzyszących oraz w rozmowach 
biznesowych. 

W targach wzięły udział także polskie firmy, takie jak: 
Collian – producent artykułów spożywczych w branży 
cukierniczej, napojów i przypraw, Maspex – koncern 
spożywczy będący jednym z największych producentów 
żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, Lolly Polly – 
rodzinna firma będąca producentem wysokiej jakości 
organicznych słodyczy, czy Bracia Zawadzcy – światowej 

M. Fiorillo | zdj. KP  
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klasy producent przetworów owocowych i warzywnych, jak 
również australijski dystrybutor polskich towarów 
spożywczych – firma  BJP International. Targi Fine Food to dla 
nich ważne biznesowe wydarzenie, umożliwiające spotkanie i 
współpracę osób związanych z branżą spożywczą, handlem 
hurtowym i detalicznym w Australii. To znakomite miejsce do 
integracji i dyskusji o kondycji i aktualnej sytuacji globalnego 
sektora spożywczego. Targi oferują możliwość spotkania 
polskiego sektora rolno-spożywczego z międzynarodowymi 
partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na 
świecie, w przyjaznym i otwartym środowisku. Polski sektor 
rolno-spożywczy był również promowany podczas targów w 
ramach pawilonu Unii Europejskiej. Pawilon UE oferował serię 
konferencji i seminariów informacyjnych dotyczących jakości, 
bezpieczeństwa, autentyczności i w rozwoju szerokiej gamy 
unijnych produktów rolno-spożywczych. Organizacją i 
koordynacją programu misji polskich firm na targi Fine Food 
zajęło się biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney. 

W ostatnich latach polski sektor rolno-spożywczy rozwija 
się stabilnie. W 2021 r., wartość wytworzonych przez tą 
branżę produktów wyniosła ponad 150 mld AUD. Do Australii 
najczęściej wysyłamy świeże, schłodzone i zamrożone ryby, 
czekoladę oraz inne produkty zawierające kakao. 

Teatr Fantazja w Canberze 
Po kilkuletniej przerwie, znowu mieliśmy okazję obejrzeć 

spektakl przygotowany przez Teatr Fantazja z Sydney. 
Ambasada RP w Canberze użyczyła teatrowi swojej sali i 
zaprosiła miejscową Polonię 10 września 2022 r. na 
przedstawienie sztuki „Wstyd”, autorstwa współczesnego 
polskiego scenarzysty i dramaturga Marka Modzelewskiego. 
Spektakl wyreżyserowała wieloletnia dyrektorka artystyczna 
i reżyserka Teatru Joanna Borkowska-Surucic, a wystąpiło 
czworo aktorów, także od wielu lat związanych z Teatrem: 
Marta Kieć-Gubała, Ela Chylewska, Andrzej Świtakowski, 
Bogusław Szpilczak.  

Sztuka miała swą premierę w Polsce w 2019 r. i grana jest z 
dużym powodzeniem w polskich teatrach. Punktem wyjścia 
jest ślub, do którego jednak nie dochodzi, bo sprzed ołtarza 
uciekł pan młody. Rodzice niedoszłych małżonków spotykają 
się w domu weselnym, starają się zrozumieć co właściwie się 
stało. Rozmowy czwórki bohaterów obnażają prawdę o 
relacjach międzyludzkich, o zachowaniach niezależnych od 
wykształcenia i pozycji społecznej. W szerszym kontekście 
jest to również gorzka konstatacja o Polakach, pochodzących 
z dwóch zupełnie różnych światów.  

Teatrowi Fantazja towarzyszyła Kapela Polska, która 
zapewniła podkład muzyczny spektaklu, a po jego 

zakończeniu wykonała kilka znanych starych przebojów i 
porwała zebranych do wspólnego śpiewania. 

„Mamo, ja nie chcę wojny!” 

Dnia 30 września 2022 r. w 
audytorium Research School of 
Social Sciences na Australijskim 
Uniwersytecie Narodowym 
(ANU), została otwarta wystawa 
„Mamo, ja nie chcę wojny!”, która powstała w wyniku realizacji 
polsko-ukraińskiego projektu archiwalnego, przy współpracy 
Uniwersytetu Warszawskiego, Kijowskiego Uniwersytetu 
Narodowego i polskiego Archiwum Akt Nowych. Na otwarciu 
wystawy obecni byli dr. Katarzyna Williams, z-ca dyrektora 
ANU Centre for European Studies, Agata Utnicka, Charge 
d’Affaires RP i Vasyl Myroshnychenko, ambasador Ukrainy w 
Australii, przedstawiciele australijskiego Departamentu 
Spraw Zagranicznych i Handlu, korpusu dyplomatycznego, 
środowiska akademickiego, społeczności ukraińskiej oraz 
studenci.  

Wystawa prezentuje niezwykle przejmujące dziecięce 
świadectwa wojny – historyczne rysunki polskich dzieci z roku 
1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i 
okupacji niemieckiej 1939-1945, przechowywane w 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole Ministerstwa 
Oświaty z lat 1945–1966 oraz współczesne rysunki dzieci 
ukraińskich, związane z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie, 
gromadzone na portalu „Mamo, widzę wojnę” (Mom, I see war).  

„Mamo, widzę wojnę” to pierwsze na świecie cyfrowe 
archiwum sztuki, które powstało, aby udokumentować w jaki 
sposób dzieci ukraińskie postrzegają obecną sytuację i 
zwrócić uwagę światowej społeczności na brutalną inwazję 
Rosji. Projekt został zainicjowany przez pierwszą kolekcję 14 
000 rysunków ukraińskich dzieci i rozszerzony o sztukę 
wykonaną przez dzieci z całego świata.  

Różnorodność dziecięcych emocji odzwierciedlonych na 
rysunkach: od strachu i rozpaczy po nadzieję i wiarę w 
zwycięstwo, świadczą o jednym – dzieci nie powinny cierpieć z 
powodu wojny, zasługują na szczęście i miłość. Wszystkie 
rysunki zostaną połączone w największy na świecie kolaż na 
temat wojny w Ukrainie, który pozostanie na zawsze w 
Internecie dzięki technologii NFT. 

Autorzy wystawy chcieli pokazać, że wojna wygląda w 
oczach dziecka zawsze tak samo. Niezależnie od miejsca i 
czasu jest wielkim złem, a dziecko zawsze jest w niej ofiarą. 
Podobieństwo historycznych i współczesnych prac poraża. 
Dzieci rysują czołgi, samoloty zrzucające bomby, pożary i 
eksplozje. Rysują rannych i zabitych, zrujnowane domy, 
mogiły. Rysują siebie i swoją rodzinę, ewakuację i ucieczkę. 
Ale rysują też nadzieję i swoje marzenia na przyszłość. 
Wystawa pokazuje, że zmienia się czas i miejsce, zmieniają się 
dziecięcy świadkowie, ale wojna zawsze jest taka sama.  

Wystawa została zaprezentowana w lipcu br. jednocześnie 
w 33 miastach w Polsce, w których znajdują się siedziby 
Archiwów Państwowych. Dzięki współpracy Centrum 
Studiów Europejskich ANU, Ambasady RP oraz Ambasady 
Ukrainy w Canberze można ją było oglądać w Canberze do 
października br. Pokazywana jest także w wielu miastach na 
świecie przez polskie placówki we współpracy z ukraińskimi 
ambasadami oraz partnerami lokalnymi. 

Coś dla miłośników polskiego kina 

Dzięki aktywnej współpracy Konsulatu Generalnego RP w 
Sydney z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 
została udostępniona dla widzów w Australii platforma 
filmowa pod nazwą „35mm.online”, prezentująca 
kinematografię polską. Wszystkie filmy prezentowane na Zdj. KP 
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platformie są dostępne w jakości HD w zrekonstruowanych 
cyfrowo wersjach, z napisami w wersji polskiej i angielskiej. 
Platforma 35mm.online jest dostępna w wersji aplikacji 
webowej, mobilnej oraz aplikacji smart TV. Aktualnie 
korzystanie z serwisu jest nieodpłatne. Oglądanie filmów z 
oferty Premium wymaga rejestracji i zalogowania.  

Na platformie 35mm.online znajduje się zbiór blisko 4000 
unikalnych, zdigitalizowanych i zrekonstruowanych 
materiałów filmowych. Znajdziemy tam klasyki fabularne 
polskiej kinematografii z ostatnich kilku dekad, wybitnych 
twórców m.in: Wojciecha Jerzego Hasa (Lalka, Pożegnania), 
Stanisława Różewicza (Pasja, Kobieta w kapeluszu), Jerzego 
Kawalerowicza (Gra, Cień), Andrzeja Munka (Zezowate 
szczęście, Błękitny krzyż), Janusza Majewskiego (Sprawa 
Gorgonowej, Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię), Krzysztofa 
Zanussiego (Persona non grata, Brat naszego Boga) czy 
Feliksa Falka (Był jazz, Idol). Także filmy Marka Koterskiego 
(Nic śmiesznego, Porno), czy Juliusza Machulskiego (Kiler, 
Kiler-ów 2-óch), które stały się popkulturowym kanonem. 
Prezentowane są także filmy polskiej szkoły dokumentalnej 
oraz propozycje dla najmłodszych (m.in. animowana seria 
Porwanie Baltazara Gąbki, czy wielopokoleniowy serial 
Reksio)  

Biblioteka 35mm.online jest stale uzupełniana o kolejne 
zrekonstruowane cyfrowo filmy z zasobów WFDiF – a zbiór 
prezentowanych materiałów przyczynia się do popularyzacji i 
promocji polskiej kultury.  

Uroczystość 11 Listopada w Ambasadzie RP 

Ambasada RP 

11 listopada 2022 r. w Ambasadzie RP w Canberze, miała 
miejsce uroczystość upamiętniająca 104. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wśród przybyłych gości znaleźli 
się przedstawiciele stołecznej Polonii, członkowie organizacji 
polonijnych, działających w Australijskim Terytorium 
Stołecznym oraz ich rodziny. Uroczystość tradycyjnie 
rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego. W swoim 
przemówieniu Chargé d’Affaires a.i. Agata Utnicka, przywołała 
kilka najważniejszych faktów z historii dążenia naszego kraju 
do odzyskania suwerenności, zaznaczając, iż historia pokazuje, 

że niepodległość nie jest wartością nienaruszalną i daną raz na 
zawsze. Podniosła również kwestię rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę, dostrzegając uderzające podobieństwo historii 
polskiej walki o niepodległość do walki, którą toczy dziś 
Ukraina z Rosją. Podziękowała także Polonii i Polakom za 
zaangażowanie w kultywowanie polskiej kultury i tradycji na 
emigracji. 

Uroczystość uświetnił koncert krakowskiej grupy 
muzycznej „Vechi Acum”. W składzie zespołu znajdują się 
osoby wywodzące się z różnych regionów Polski – od Ziemi 
Żywieckiej, przez Ziemię Podhalańską, Polski Spisz, 
Podkarpacie, po miasta takie jak Kraków czy Wrocław. 
Repertuar, jaki grupa prezentuje to autorskie aranżacje 
tradycyjnych pieśni z południa Polski, Ukrainy, Słowacji i 
Bałkanów, łączące w sobie elementy folkloru i jazzu. 

Koncert z patriotycznymi akcentami zagrany w 
Ambasadzie, był częścią trasy koncertowej zespołu po 
Australii (Perth, Adelajda, Sydney, Canberra, Melbourne), 
kontynuowanej kolejnego dnia m.in. występami podczas 
Polskiego Festiwalu na Federation Square w Melbourne. 

Walne Zebranie Klubu Orzeł Biały 

Dnia 4 grudnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Klubu 
Orzeł Biały, na którym wybrano nowy skład Zarządu. 
Prezesem KOB został Andrew Bajkowski. 
Członkowie Zarządu: 

Eva Buchaniec, Julia Różycka, Edward Sulikowski, Wanda 
Kiljańska-Całka, Anna Kaufmann, Irena Zarębski, Bożena 
Bełżowski, Lech Piechocki, Mirosław Czajkowski 
Komisja Rewizyjna: 

Zosia Sulikowski, Andrzej Zawartko, Wojtek Kopras 
Na pierwszym zebraniu w Nowym Roku spośród 

wybranych członków Zarządu, obsadzone zostaną funkcje 
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.  ◼ 

 Ś † P  

Maria Zubowicz-Jurełło 
Urodzona 26.05.1932 r. w Belgradzie. 

Zmarła 8.07.2022 r. w Canberze. 
Mieszkała w Canberze od maja 1983 r. 

Matka Tadeusza i Piotra, teściowa Jadwigi i Teresy, 
babcia Agnieszki, Kamila, Szymona, Edie i Ludwika, 

prababcia Asha, praprababcia Edena. 

Cześć Jej pamięci. 

Zdj. Ambasada RP 

Sprostowanie 
W ostatnim numerze Kroniki Polonii nastąpiła pomyłka: 

Bernard Zdzisław Skarbek zmarł 24.04.2022 r., 
a nie jak podano w 2021 r. 

Przepraszamy. 

Wesołych Świąt 

Zarząd Rady Organizacji Polskich w ACT 

wraz z organizacjami członkowskimi i 

Redakcją Kroniki Polonii 

życzy Czytelnikom Kroniki 

zdrowych, pogodnych i pełnych radości, 

spędzonych w gronie najbliższych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 

spełniającego wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia. 
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MOJA CANBERRA—ZACZAROWANY 
OGRÓD W AUSTRALIJSKIM BUSZU 
Aleksandra Płazińska 

W naszych wiosennych pieszych wędrówkach po szlakach 
otaczających Canberrę parkach narodowych, natknęliśmy się 
zupełnie niespodziewanie na niezwykłe miejsce – 
zaczarowany ogród w środku australijskiego buszu. Po 40 
minutach jazdy samochodem od centrum Canberry i po kilku 
kilometrach pieszej wędrówki leśną drogą, znaleźliśmy się 
wśród tysięcy świeżo rozkwitłych żonkili, narcyzów i 
śnieżyczek otoczonych zagajnikiem, ciągle jeszcze nagich 
drzew liściastych. Skąd tutaj, daleko od jakiegokolwiek 
ludzkiego osiedla, miejsce niewątpliwie dotknięte ręką 
człowieka, przypominające wiosenne łąki i ogrody tyle, że nie 
australijskie, ale europejskie?  

Tablica umieszczona pośród kwiatów informuje, że 
znajdowała się tutaj farma o nazwie „Sherwood” (Sherwood 
Homestead), jedna z pierwszych założonych w tych okolicach 
przez europejskich osadników. W latach 1863-1922 
mieszkała tu rodzina Phillips.  

Henry Phillips i Eliza Dove przybyli z Anglii do Australii 
jako tzw. „assisted immigrants”, Henry w 1853, Eliza w 1858 
roku. Henry pracował w tartaku przy cięciu belek użytych 
m.in. przy budowie anglikańskiego kościoła św. Jana w Reid. 
Do dzisiaj można je zobaczyć w tym najstarszym kościele 
Canberry. Jest bardzo prawdopodobne, że Henry spotkał 
swoja przyszłą żonę Elizę w kościele, była bowiem 
zatrudniona jako pokojówka i niania na plebanii.  

Po ślubie Henry i Eliza osiedlili się w okolicach Uriarry, na 
ponad 200 hektarowej działce zagubionej wśród 
australijskiego buszu. Dzisiaj możemy sobie tylko wyobrażać 
jak samotni i zdani tylko na siebie, odważni i zdeterminowani 
byli ci ludzie, zdecydowani na wszystko, aby własną pracą i 
uporem budować życie dla swojej rodziny. Eliza bardzo 
tęskniła za rodzinną Anglią i miejscem swojego pochodzenia – 
Notthinghamshire. Dlatego też nazwała farmę „Sherwood” – 
na pamiątkę jednego z najbardziej 
znanych w angielskim folklorze lasów. 
Rodzinna legenda mówi, że robiła 
wszystko, aby nowe miejsce, w którym 
przyszło jej żyć, jak najbardziej 
przypominało jej rodzinne strony, 
posadziła więc żołędzie pochodzące z 
oryginalnego słynnego lasu.  

Henry był człowiekiem niezwykle 
praktycznym i zaradnym, bo w tamtych 
czasach tylko tacy mieli szanse 
przetrwania i zbudowania nowego życia 
na nowym kontynencie. Dla swojej 
rodziny zbudował prosty, składający się z 
7 pomieszczeń dom wraz z oddzielnie 
stojącą kuchnią – co w tamtych czasach 
było koniecznością ze względów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 
oraz budynkami gospodarskimi dla 
zwierząt. Mieszkając w tak 
odizolowanym i odległym zakątku, 
rodzina musiała być samowystarczalna. Hodowali więc owce, 
krowy, drób, założyli duży ogród warzywny i sad 
dostarczający owoców. W najbliżej położonej miejscowości – 
Queanbeyan – oddalonej o dzień jazdy konno, kupowano 
mąkę i inne niezbędne produkty. Przepływający nieopodal 
strumyk zapewniał źródło czystej wody, a niewielki kanał 
doprowadzał wodę do ogrodu i sadu. Specjalne zagłębienie 

wkopane w brzeg strumienia, służyło jako „chłodnia” do 
przechowywania jedzenia. Henry przez wiele lat pracował 
także jako nauczyciel i naczelnik poczty w Uriarra.  

Eliza i Henry wychowali czworo dzieci: Thomasa, Georga, 
Elisabeth i Alice. Życie pierwszych osadników australijskich 
nie było łatwe i często naznaczone tragedią. W 1902 r. 
najmłodszy syn, 29-letni George, zginął w tragicznym 
wypadku podczas polowania. Jego żona Louisa zmarła dwa 
lata później osierociwszy trójkę małych dzieci, których 
wychowanie przejęli dziadkowie.  

Henry zmarł w 1913, Eliza w 1922 roku. Obydwoje zostali 
pochowani wraz z synkiem, który zmarł jako niemowlę, na 
wzgórzu ok. 150 m od domostwa. Miejsce ich pochówku 
zostało poświęcone jako oficjalny cmentarz anglikański. 
Groby są oznaczone tablicą i rośnie tam młody dąb, 
posadzony kilkanaście lat temu na miejscu oryginalnego 
drzewa, które spłonęło w pożarach 2003 r., podobnie jak 
większość drzew posadzonych przez Elizę.  

Po śmierci Henry’ego i Elizy reszta rodziny opuściła farmę 
w 1922 r. Oryginalna działka o powierzchni 206 hektarów 
została sprzedana w 1926 r. i stała się częścią Uriarra Station. 
W 1977 r. została przejęta przez ACT Forests i obecnie 
znajduje się pod opieką ACT Parks and Conservation Services. 

Opustoszałe budynki z biegiem czasu 
podupadały, w końcu zostały rozebrane 
w latach 50. XX wieku. Część starych 
ogrodowych płotów przetrwała do 
pożarów 2003 r. I gdyby nie tysiące 
kwiatów, które teraz kwitną nad 
strumykiem otoczonym młodymi dębami 
i wiązami, a które przed laty zaczęła 
sadzić tutaj Eliza, nie zostałby żaden ślad 
po farmie rodziny Phillipsów. Miejsce 
nazwane przez Elizę „Sherwood” zostało 
wpisane na ACT Heritage Register w 
2015 r. Można tu dotrzeć na kilka 
sposobów, szczegóły można łatwo 
znaleźć w Internecie pod hasłem 
„Sherwood Homestead”.  
Mimo, że tak niedaleko od stolicy, 
„Sherwood” jest ciągle miejscem bardzo 
mało znanym i przyciąga tylko niewielką 
liczbę odwiedzających, którzy wiedzą o 
tym wyjątkowym zakątku. Na tych, 

którzy tu dotrą w słoneczny wiosenny dzień czeka olbrzymi 
stary dąb, pewnie jeden z tych posadzonych ręką Elizy, i 
niezwykły widok tysięcy rozkwitłych kwiatów, spokój i cisza 
przerywana tylko śpiewem ptaków i szumem strumyka – 
idealna sceneria do zadumy nad historią tego niezwykłego 
miejsca i ludzi, którzy tutaj spędzili życie i zostawili po sobie 
tak niezwykły ślad.  ◼ 

Zdj. KP 
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PORANEK FAMILIJNY Z CANBERRĄ 
CO SĄDZĄ O NIEJ NOWI MIESZKAŃCY? 
Opr. KP 

Na pytania odpowiada Maja Sztuka, do Canberry 
przyjechała z rodziną w 2006 r. 

Opowiedz nam krótko, jaka była Twoja osobista droga do 
Canberry? Co spowodowało, że przeniosłaś się właśnie do tego 
miasta? 

Moją przygodę z Canberrą rozpoczęłam, jak wiele osób, w 
drodze na śnieg z Sydney. Jadąc w Góry Śnieżne ciężko nie 
natknąć się na „bush capital of Austalia”. Osiemnaście lat temu, 
kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam, nie zrobiła na mnie zbyt 
pozytywnego wrażenia – śpiące miasteczko z dziwnym 
budynkiem Parlamentu w jego środku, brzydka, szara, 
betonowa zabudowa i ogromne połacie wyschniętych, żółtych 
pastwisk nakrapianych czarnymi krowami – to stanowczo 
nietypowa stolica, jak 
Warszawa czy Praga. 

Jednakże, mój partner 
widział więcej w tym burym 
miejscu i coś zagrało mu w 
duszy. Zobaczył coś, czego 
mu brakowało w Sydney – 
srebrne pnie brzóz i lasy 
sosnowe. I tak powstał 
pomysł przeniesienia się do 
Canberry, choć początkowo 
tylko w jego głowie. Dalsze 
rozważania strat i zysków 
przeniesienia się do 
Canberry okazały się na 
korzyść przeprowadzki. 
Ostatni rok w Sydney, 
spędziliśmy uciekając z 
przetłoczonego miasta do parków narodowych, na zewnątrz 
miasta. Urok plaż miejskich również stracił blask i wyjazd nad 
ocean był zwykle do Royal Nationl Park, co wiązało się z 
czasem i kosztem. Trudności życia w wielkomiejskim ruchu też 
zbierały swoje żniwo, zabierając nam kosztowny czas dla 
rodziny, wolno zmieniając mnie, w rozczarowaną ludźmi 
wiedźmę. Potrzeba zmiany była niezaprzeczalna. 

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

Wiejskość Canberry oferowała nam dostęp do parku 
narodowego prawie z każdej dzielnicy. Zyskiwaliśmy nie tylko 
weekendy w naturze, ale całkiem nowy, zielony sposób na 
życie. ‘Traffic’ – jak nazywali miejscowi ruch na drogach – był 
śmieszny w porównaniu z „prawdziwym” miastem, a rynek 
pracy oferował możliwości prawie porównywalne do dużych 
metropolii. 

Aby zobaczyć Canberrę trzeba jednak naprawdę się tu 
przenieść. Jak tylko zjechaliśmy tutaj z naszą ciężarówką, 
zaczęliśmy dość szybko odkrywać uroki tego miasta – parki, 
muzea, galerie, małe kameralne kawiarnie, pochowane i 
rozsiane sklepiki z książkami z drugiej ręki oraz muzyka na 
żywo. 

Ale przed wszystkim miejscowi ludzie – to mieszkańcy 
Canberry sprawili, że dość szybko poczuliśmy się częścią tej 
społeczności, a ja zrozumiałam, co tworzy i jednoczy zlepek 
ludzi ze wszystkich stron świata, którzy z dumą nazywają się 
Australijczykami. Każdy z nas wnosi swoją część i wysiłek do 
tej młodej nacji, każdy z nas stara się, by miejsce to było dobre, 

nawet lepsze, niż nasze stare ojczyzny, wolne od kulturowej 
nietolerancji, religijnej wyższości swojej racji, dyskryminacji 
kolorów czy poglądów. Tu w Canberze odkryłam co to znaczy 
być wolnym Australijczykiem, naiwnie wierzącym w szczerość 
ludzi i bezinteresowną pomoc, którymi dzielą się mieszkańcy 
tego miasta. Spotkaliśmy tutaj wielu niesamowitych ludzi, z 
którymi szybko się zaprzyjaźniliśmy, dzieląc z nimi swoje życie 
i przygody. 

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

Canberra dzisiaj jest całkiem innym miastem. Brzydka 
cementowa zabudowa coraz szybciej ustępuje miejsca 
nowoczesnym budynkom, a rozpiętość nowych dzielnic 
zwiększyła ruch na drogach. Ponadto, nowe centra miejskie 
powodują uczucie, że jest się w prawdziwie dużym mieście 
(nawet IKEA tu już jest - to chyba już jest prawdziwa 
metropolia). 

Ale serce Canberry, na szczęście, zostało to samo – 
społeczność ludzi, którzy cieszą się weekendem w buszu, na 
rowerze albo wędrujący sąsiedzi, którzy zachodzą do siebie 
bez zapowiedzi. A jeśli nikogo nie ma w domu, zostawiają 
świeżo upieczone babeczki przy drzwiach. Uliczne imprezy 
czy spotkania świąteczne z dziećmi, biegającymi razem na 
ulicach, to częste widoki w Canberze. 

Czym charakteryzuje się Canberra jako miejsce do życia, czego 
nie oferują inne miasta Australii? 

Moje dzieci urodziły się tutaj i widzę, ile możliwości daje im 
nasz bush capital – dobrą edukację i zaangażowanych 
rodziców w szkołach (zarówno w publicznych, jak i 

prywatnych ośrodkach, co 
potwierdzają statystyki), 
bezpieczną i wspierającą się 
nawzajem społeczność 
(bezinteresowność i 
szczerość naszych 
przyjaciół i sąsiadów), 
kulturę uprawiania sportów 
i aktywnego trybu życia, jak 
również dbania o naturę, 
która nas otacza i o ludzi 
wokół nas. Mam nadzieję, że 
to otoczenie da inspiracje, 
wyobraźnię, i wiedzę moim 
dzieciom, by zmieniały świat 
na lepszy. 
A poza tym czy dużo jest 

takich stolic, gdzie mogłabym oddawać się mojej nowej pasji, 
czyli pszczelarstwu i pracy w mojej pasiece trzech uli na ulicy? 

Gdy miałabyś namówić znajomą lub znajomego z Polski do 
odwiedzenia Canberry, na jakie atuty zwróciłabyś szczególną 
uwagę? Czym przekonywałabyś do zobaczenia Canberry? 

To co wcześniej napisałam o Canberze, to jest punkt 
widzenia miejscowej mamy dwójki maluchów, ale nie ma co się 
oszukiwać – Canberra to nadal „dziura” w porównaniu do 
reszty Australii z punktu widzenia turysty i żadne opinie 
publikowane w magazynach turystycznych tego nie zmienią. 
Jeśli byłabym turystką, która trafi do Canberry, to najbardziej 
podobałaby mi się cisza i spokój tego miejsca, dzięki którym 
mogłabym przespać jet lag zanim zacznę zwiedzać Australię. 
Canberra jest świetnym miejscem do życia i wychowywania 
dzieci, ale reszta Australii jest niesamowita, a świat jest wielki. 
Spodziewam się, że moje dzieci odfruną w końcu, by zobaczyć 
resztę na zewnątrz naszej małej, utopijnej, „Canberra 

bubble”.  ◼ 

Oli na rowerze na Mt Stromlo. 

Bibi na spacerze po dzielnicy 
zdj. M. Sztuka 
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JAK ZMIENIA SIĘ AUSTRALIA – WYNIKI 
SPISU POWSZECHNEGO 2021  
Opr. Aleksandra Płazińska 

W czerwcu 2022 r. Biuro Statystyczne Australii 
opublikowało pierwsze opracowania wyników powszechnego 
spisu ludności, przeprowadzonego w sierpniu 2021 r. Spis 
powszechny przeprowadzany jest w Australii co 5 lat, a udział 
w nim jest obowiązkowy. Stanowi on najbardziej 
kompleksowe odbicie struktury gospodarczej, społecznej i 
kulturowej kraju. 

Tym razem, spis został przeprowadzony w wyjątkowych 
okolicznościach i demografowie ostrzegają, że wyniki pokażą 
dwie bardzo różne historie: w nocy spisu, 10 sierpnia 2021 r. 
połowa kraju była objęta przymusowym lock down 
spowodowanym pandemią Covid-19, podczas gdy mieszkańcy 
pozostałej części stanów korzystali z luźnych zasad 
dotyczących ruchu wewnętrznego. Dane będą niewątpliwie 
odzwierciedleniem daleko idących skutków pandemii. 

Czego możemy się spodziewać? 

Dr Liz Allen, demograf z Australijskiego Uniwersytetu 
Narodowego (ANU) mówi, że spis przeprowadzony w tak 
unikalnym momencie, będzie miał wymiar historyczny. 
Wynikające z niego dane pokażą jak poważna katastrofa 
(pandemia) wpłynęła na populację Australii, a szczególnie 
negatywne efekty, które dotknęły dużą grupę obywateli o 
niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Uzyskane 
informacje pomogą nam wydostać się z post-pandemicznego 
zastoju i zaplanować, jak możemy w dłuższej perspektywie 
zniwelować istniejące nierówności. 

Dr. Allen uważa, iż dobre wyniki w walce z pandemią jakie 
Australia osiągnęła do połowy 2021 r. w połączeniu z faktem 
zamknięcia granic kraju i przerwą w imigracji, miały 
specyficzny i wymierny wpływ na populację Australii. 
„Australia będzie starsza, bardziej biała i mniejsza niż gdyby 
pandemia nie miała miejsca” – powiedziała. „Ważnym efektem 
cenzusu będzie zrozumienie prawdziwego wpływu odcięcia od 
reszty świata kraju-wyspy, którego rozwój opiera się na imigracji i 
umożliwi podjęcie odpowiednich działań. Widzimy to już teraz, w 
czasie rzeczywistym – dotkliwe niedobory siły roboczej w 
dziedzinach gospodarki uzależnionych od pracowników 
zagranicznych i migrujących czasowo.” Dane pokazują także 
rozmiary ruchów populacyjnych zwanych „treechanger” i 
„seachanger”, w których mieszkańcy miast mający możliwość 
pracy zdalnej, przenoszą się do mniejszych miejscowości 
zmieniając w ten sposób ich profil demograficzny. „Jako naród 
będziemy mogli zastanowić się nad powagą doświadczeń ostatnich 
dwóch lat i uświadomić sobie, że niektórzy przeszli ten okres 
znaczniej gorzej niż inni.” – powiedziała dr. Allen. 

Czy dane spisu będą użyteczne? 

Wiele krajów odłożyło swoje spisy ludności w obawie, że 
dane odzwierciedlające nadzwyczajną sytuację czasu 
pandemii będą mniej przydatne do celów planowania. Ale czyż 
nie jest ważne abyśmy poznali jacy jesteśmy zarówno w 
dobrych, jak i złych czasach? Specjaliści uważają, iż wyniki 
cenzusu z roku 2021 pomogą zrozumieć, jak Australijczycy 
zmienili się w tym trudnym czasie, będą też cenną lekcją, nie 
tylko dla Australii, dla przyszłego zarządzania pandemią. 

Uzyskane w spisie dane są prawdziwą skarbnicą wiedzy na 
temat australijskiego społeczeństwa i zmian w nim 
zachodzących, we wszystkich obszarach życia. Informacje na 
temat m.in. przepływu ludności, sposobów zakwaterowania i 
struktury własności, edukacji, stanu zdrowia, zmieniającej się 
struktury i profilu australijskich rodzin, struktury etnicznej 

społeczeństwa, używanych 
języków, zatrudnienia 
i stawek płacy będą 
kluczowe w podejmowaniu 
decyzji, dotyczących 
planowania i świadczenia 
usług w tych dziedzinach. 

Co mówią wstępne opracowania? 

• Populacja Australii wyniosła 25, 422,788 osób, w stosunku 

do 2016 r. o ok. 2 mln. więcej (8.6%). 

• Po raz pierwszy pokolenie milenijne (tzw. Millenials), czyli 

urodzone w latach 1981-95 wyprzedziło liczebnie pokolenie 
wyżu demograficznego (Baby Boomers) z lat 1946-64; każda z 
tych grup liczy ponad 5.4 miliona osób, czyli 21.5% populacji w 
każdej grupie. Liczba Millenials zwiększa się głównie dzięki 
migracji, Baby Boomers powoli odchodzą. 

• Od 2016 r. przybyło ponad milion emigrantów, jednak 850 

tys. spośród nich przybyło przed końcem 2019 r.; 165 tys. w 
latach pandemii. 

• Ograniczenia związane z COVID-19 doprowadziły do 

spadku liczby zagranicznych gości w Australii o ponad 80%; w 
r. 2016 było to 315 tys., w 2021 tylko 61,860. 

• Ponad 8 mln. Australijczyków cierpi na schorzenia 

przewlekłe; najbardziej częste to: schorzenia natury 
psychicznej (ponad 2 mln. 230 tys.), artretyzm (ponad 2 mln. 
150 tys.) oraz astma (ponad 2 mln.). 

• 27.6% Australijczyków urodziło się poza granicami kraju. 

• 48.2% obywateli ma przynajmniej jednego rodzica 

pochodzącego spoza Australii, 30 lat temu było to 41%. 

• Na pytanie o „pochodzenie”, w przeciwieństwie do kraju 

urodzenia lub pochodzenia etnicznego, 33% odpowiedziało – 
angielskie, 29.9% - australijskie, 9.5% - irlandzkie, 8.6% 
szkockie, 5.5% - chińskie (cztery najliczniejsze grupy). 

• Liczba osób identyfikujących się jako rdzenni mieszkańcy 

wzrosła o 25%. 

• Liczba osób mówiących w domu językiem innym niż 

angielski wzrosła od 2016 r. o prawie 800 tys. (5.5 mln.); w tej 
grupie ponad 850 tys. osób nie mówi po angielsku dobrze lub 
wcale. 

• 66.0% gospodarstw domowych posiada swój dom w 100% 

lub z kredytem hipotecznym (67.8% w 1996 r.); liczba 100% 
pełnej własności spadła z 40% w 1966 r. do 31% dzisiaj. 

• Coraz więcej osób mieszka w mieszkaniach (10.3%), po raz 

pierwszy zidentyfikowana grupa mieszkających w 
wieżowcach to ok. 550 tys. osób. 

• Ok. 46,5% Australijczyków w wieku powyżej 15 lat żyje w 

zarejestrowanym małżeństwie, w 2016 r. było to 48.1%. 

• Rośnie liczba rozwodów, rozwiodło się 1,8 mln. 

Australijczyków (1,6 mln. w 2016 r.) 

• Odnotowano ponad milion rodzin z jednym tylko rodzicem 

(15.9%), w tym 80% rodziców samotnie wychowujących 
dziecko to kobiety. 

• Od czasu zmiany przepisów w 2017 r. zarejestrowano 

prawie 24 tys. małżeństw osób tej samej płci (0,25% 
wszystkich związków). 

• Jako kraj jesteśmy mniej religijni niż kiedykolwiek 

wcześniej – 43.9% Australijczyków deklaruje się jako 
Chrześcijanie (52.1% w 2016 r.); zanotowano nieznaczny 
wzrost wyznawców Hinduizmu (2.7%) i Islamu (3.2%); liczba 
osób uznających się za niereligijne wzrosła z 30.1% w 2016 r. 
do 38.9% dzisiaj.  ◼ 
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MISJA POLSKICH FIRM ZIELONYCH 
TECHNOLOGII DO AUSTRALII 
Rafał Jarosz 

W ostatnim czasie, ekstremalne warunki pogodowe nie 
dawały wytchnienia światu, zmagającemu się z pandemią 
Covid-19. Od ogromnych pożarów w Kalifornii po rekordowe 
powodzie w Australii i Chinach, czy wreszcie zanieczyszczenie 
powietrza oraz ekstremalne anomalia pogodowe w Polsce i 
całej niemal Europie, takie jak susze czy huragany – zmiany 
klimatu wciąż wprowadzają chaos w nasze codzienne życie. 

Jak większość z nas doskonale się orientuje, Polska i 
Australia to kolejno dwudziesta druga oraz trzynasta 
gospodarka na świecie. Gospodarczo, oba kraje łączy jednak 
silne uzależnienie od paliw kopalnych, w tym głównie węgla, 
co w dzisiejszym świecie wpływa negatywnie na wizerunek i 
postrzeganie obu rynków na arenie międzynarodowej. 
Dlatego też oba kraje podjęły się ambitnych celów, których 
realizacja w perspektywie najbliżej dekady, ma doprowadzić 
do znaczącego obniżenia emisyjności 
dwutlenku węgla i innych gazów 
cieplarnianych oraz negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. 

Polskę i Australię łączy silna 
potrzeba zintegrowanych działań w 
obszarze gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym opartych na tzw. 
zrównoważonym rozwoju. 
Zrównoważony rozwój to nic innego, 
jak solidarność międzypokoleniowa 
polegająca na znajdowaniu takich 
rozwiązań gwarantujących dalszy 
wzrost, które pozwalają na aktywne 
włączenie w procesy rozwojowe 
wszystkich grup społecznych, dając 
im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu 
gospodarczego. 

Zarówno Polska, jak i Australia, realizując swoje ambitne 
cele klimatyczne starają się, z jednej strony, wykorzystywać 
atuty przedsiębiorczości swoich obywateli stwarzając im 
warunki do rozwoju nowoczesnych technologii, z drugiej zaś 
strony, rozwijać relacje na rynkach zagranicznych, tak by 
technologie mogły być wdrażane nie tylko lokalnie, lecz także 
na skalę międzynarodową. Na szczęście, coraz więcej osób ze 
świata biznesu oferuje dzisiaj skuteczne rozwiązania, 
wykorzystując do tego celu zaawansowane technologie i 
innowacyjne podejście 

Właśnie w tym duchu, w dniach 24-28 października 2022 
r. odbyła się kolejna misja gospodarcza rządowego programu 
GreenEvo do Australii, organizowanego przez polskie 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z 
Ambasadą RP w Canberze i Zagranicznym Biurem 
Handlowym w Sydney Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
(PAIH). W jej ramach dwunastu polskich przedsiębiorców 
prezentowało swoje zielone technologie na targach „All Energy 
Australia” w Melbourne. Przedstawiciele polskich firm wzięli 
udział w licznych spotkaniach, m.in. z przedstawicielami 
rządów stanów Wiktoria i NSW, organizacjami Victoria 
CleanTech Claster i Invest Victoria oraz naukowcami z 
uniwersytetów Monash i University of Technology Sydney. 

„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to 
unikatowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mający 
na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji 
polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. 
Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim 

firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a 
także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających 
dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w programie, w 
sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają 
pozycję innowacyjnych zielonych technologii, w procesie 
budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular 
economy). 

Obecnie, wejście firmy technologicznej na rynek 
zagraniczny wymaga znajomości wielu specyficznych 
przepisów prawnych, norm i standardów technicznych, a 
często również dostosowania do nich oferowanych 
technologii i przejścia skomplikowanych procesów 
certyfikacji. Jednym z istotnych wyzwań, przed którym stają 
polscy przedsiębiorcy w Australii, to znalezienie 
odpowiednich partnerów i sprawdzenie, czy wybrane, 
australijskie firmy zasługują na zaufanie. Warto także dodać, 
iż w ramach programu Greenevo w praktyczny sposób 
realizowane są założenia „Polityki ekologicznej Polski 2030”, 
w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań 
proekologicznych. 

W trakcie misji do Australii, jeden z 
laureatów GreenEvo, firma Apanet 
Green System, podpisała umowę o 
współpracy z australijską firmą LVX 
Global w obszarze rozwiązań Smart 
City i Internetu Rzeczy (IoT – 
Internet of Things). Z kolei firma 
Ekoinwentyka, po udanych 
rozmowach z australijską firmą 
Infinite Water, planuje podpisanie 
listu intencyjnego o współpracy, w 
zakresie oczyszczania powietrza z 
lotnych związków organicznych i 
odorów. 
Polska oferta, z mocno 
zaakcentowanymi technologiami 

wspierającymi rozwiązywanie lokalnych zagrożeń dla 
środowiska naturalnego, takich jak wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, technologii przetwarzania 
odpadów niebezpiecznych, technologii oczyszczania ścieków i 
uzdatniania wody, czy także technologii dla koksownictwa i 
technologii energooszczędnych, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem po stronie australijskiej. Dzięki 
zorganizowanej misji, polskie firmy otrzymały niepowtarzalną 
szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z partnerami w 
Australii. Jak podkreśla Jakub Wilchelm, kierownik 
zagranicznego biura handlowego PAIH na Australię i Nową 
Zelandię: „Dla wielu naszych firm to pierwszy krok na drodze do 
sukcesu na międzynarodową skalę. Jesteśmy przekonani, iż 
Australia to bardzo perspektywiczny rynek, poszukujący 
rozwiązań w zakresie ograniczania emisyjności i budowania 
gospodarki zrównoważonej i przyjaznej środowisku. Polska ma 
tutaj wiele do zaoferowania”. 

Misja jednoznacznie potwierdziła, iż zagrożenia związane 
z emisją gazów cieplarnianych, potrafią przekształcić się w 
źródło komercyjnej i długoterminowej wartości, dla wielu 
polskich i australijskich firm. Kluczem, do realizowania 
skutecznej strategii dekarbonizacji, jest zatem podejmowanie 
inicjatyw, których celem, w długim okresie, pozostaje 
uzyskiwanie wpływu nie tylko lokalnie, lecz przede wszystkim 
globalnie. A zatem, budowanie współpracy handlowej i 
inwestycyjnej, pomiędzy krajami opartej na zrównoważonym 
łańcuchu dostaw oraz rozszerzenie stosowania dobrych 
praktyk wśród dostawców czy podwykonawców, staje się 
dzisiaj ogromną szansą dla Polski i Australii, by zacieśniać 
współpracę handlową i inwestycyjną.  ◼ 

Targi All Energy w Melbourne | zdj. R. Jarosz 
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2022 – ROK WAŻNYCH ROCZNIC 
Aleksandra Płazińska 

Ignacy Łukasiewicz 

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Ignacego 
Łukasiewicza, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy 
naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu 
naftowego w Europie, społecznika i działacza 
niepodległościowego. W tym roku przypada również 140. 
rocznica śmierci Łukasiewicza i 170. rocznica wydestylowania 
nafty. 

Sejm i Senat RP w oddzielnych 
uchwałach ustanowili 2022 
Rokiem Ignacego Łukasiewicza. 
„Jako wielki filantrop fundował 
szkoły, szpitale, kościoły, drogi i 
mosty. Utworzył Towarzystwo 
Zaliczkowe w Krośnie. 
Organizował kasy zapomogowe, 
które jako pierwsze takie 
instytucje w Europie 
zabezpieczały robotników na 
wypadek choroby czy 
inwalidztwa. Jako pierwszą 
założył w kopalni Bóbrka kasę 

bracką, czyli nowoczesny system ubezpieczeń społecznych 
robotników. Dbał również o rozwój oświaty i kultury oraz edukację 
pracowników przemysłu naftowego” – przypomniano w uchwale 
Sejmu RP. 

Łukasiewicz urodził się 8 lub 23 marca 1822 r., w 
Zadusznikach na Podkarpaciu. Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, dyplom magistra farmacji otrzymał 
na Uniwersytecie Wiedeńskim. Zaangażowany był w 
działalność konspiracyjną i niepodległościową. W latach 1946
-47 został aresztowany przez władze austriackie we Lwowie. 

Pracując w aptece Piotra Mikolascha we Lwowie, 
rozpoczął wraz ze swoim współpracownikiem Janem Zeh, 
badania nad wykorzystaniem ropy naftowej. Za pomocą 
destylacji frakcjonowanej otrzymali naftę, wykorzystaną 
potem jako źródło światła w lampie skonstruowanej przez 
Łukasiewicza. Pierwsza jej wersja rozświetliła okno lwowskiej 
apteki w 1853 r. 

Na początku 1854 r. Łukasiewicz przeniósł się na tereny 
„roponośne” do Gorlic, gdzie jeszcze w tym samym roku, 
zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Tutaj 
też założył pierwszą na świecie, zlokalizowaną w Bóbrce koło 
Krosna, kopalnię ropy naftowej. W kolejnych latach otwierał 
destylarnie ropy w Ulaszowicach, Klęczanach i Chorkówce. 

Łukasiewicz oprócz działań biznesowych był też 
aktywnym społecznikiem. W jego przedsiębiorstwach istniały 
struktury wspomagające pracowników finansowo i 
zdrowotnie. Wspierał także powstanie styczniowe. Łożył na 
rozbudowę infrastruktury, szpitali, szkół czy kościołów. 
Zasiadał w Galicyjskim Sejmie Krajowym, dbając o rozwój 
regionu, w którym mieszkał. Zależało mu nie tylko na 
rozpowszechnieniu wiedzy o wydobyciu ropy, ale też ochrony 
lokalnych i krajowych interesów przed obcymi wpływami. 

Józef Wybicki 

200 lat temu, 10 marca 1822 r. zmarł Józef Wybicki, 
współtwórca Legionów Polskich i autor „Mazurka 
Dąbrowskiego”. W tym roku przypada także 275 lat od jego 
narodzin (29 września 1747) i 225 lat od powstania „Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech” (ok. połowy lipca 1797). 
Sejm RP „przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku 

Wybickiego, oddając hołd jego dokonaniom”, ustanowił 2022 
Rokiem Józefa Wybickiego. 

Józef Wybicki herbu 
Rogala jest dzisiaj znany 
głównie jako autor słów 
„Mazurka Dąbrowskiego" – 
polskiego hymnu narodowego. 
Ten utwór zapewnił mu 
miejsce w narodowym 
panteonie i nieśmiertelność, 
zaważył jednak tak dalece na 
biografii autora, że zepchnął w 
cień inne dokonania, jednego z 
najwybitniejszych Polaków 
ostatnich dziesięcioleci I 
Rzeczypospolitej i czasów, 
które po niej nastąpiły – wielkiego patrioty, polityka, 
dyplomaty, prawnika, żołnierza, pisarza. 

Wybicki z wyksztalcenia był prawnikiem. Działalność 

polityczną rozpoczął jako poseł na Sejm w I Rzeczypospolitej 

już w wieku 20 lat. W 1768 r., na cztery lata przed Tadeuszem 

Reytanem, zgłosił protest na Sejmie Repninowskim przeciwko 

ingerencjom rosyjskim w sprawy polskie. Lista jego dokonań 

jest imponująca: uczestniczył w konfederacji barskiej, na 

polecenie dowództwa konfederacji jeździł z poufnymi misjami 

do krajów europejskich; działał jako reformator praw w 

Polsce przedrozbiorowej; uczestniczył w insurekcji 

kościuszkowskiej i był długoletnim współpracownikiem gen. 

Jana Henryka Dąbrowskiego; miał znaczący wkład w 

powstanie Legionów Polskich we Włoszech w 1797 r.; 

uczestniczył w wojnach napoleońskich, a w 1807 r. przyczynił 

się do utworzenia Księstwa Warszawskiego, którego był 

jednym z czołowych polityków; podczas wojny polsko-

austriackiej w 1809 r. organizował obronę Wielkopolski przed 

wojskami nieprzyjaciela; po kongresie wiedeńskim 

współtworzył Królestwo Polskie; działał jako senator-

wojewoda Księstwa Warszawskiego od 1807 r., senator-

wojewoda Królestwa Polskiego od 1815 r., prezes Sądu 

Najwyższego Królestwa Polskiego w latach 1817-20; był 

także autorem wielu pism politycznych oraz zapomnianych już 

dramatów, oper, komedii i utworów poetyckich. 

Józef Mackiewicz 

120 lat temu, 1 kwietnia 1902 r., w Petersburgu urodził się 
wybitny polski pisarz, publicysta, działacz emigracyjny Józef 
Mackiewicz. Sejm RP ustanowił 2022 Rokiem Józefa 
Mackiewicza. „Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, 
szczególnie komunizmu, poszukiwał wszystkiego, co mogłoby 
łączyć mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
antybolszewicką opozycję w Rosji, na drodze ku wolności 
narodów” – podkreślono w uchwale. 

Bruno Schulz 

130 lat temu, 12 lipca 1892 r., w Drohobyczu urodził się 
Bruno Schulz, wybitny prozaik żydowskiego pochodzenia, 
grafik, malarz i krytyk literacki, autor „Sklepów 
cynamonowych” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Senat RP 
ustanowił rok 2022 Rokiem Brunona Schulza. „Jego dorobek – 
zarówno literacki, jak i plastyczny – przesycony jest drohobyckimi 
realiami, bo uważał swoje miasto za centrum świata i był jego 
pilnym obserwatorem i doskonałym kronikarzem” – głosi 
uchwała. 

80 lat temu, 19 listopada 1942 r., na ulicy getta w 
Drohobyczu esesman Karl Guenther zastrzelił Brunona 
Schulza. 

https://eszkola.pl/historia/powstanie-styczniowe-1863-1864-6322.html
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75. rocznica akcji „Wisła” 

Dr Halina Zobel-Zubrzycka 

Najnowsza historia stosunków polsko-ukraińskich 
znaczona jest wieloma tragicznymi wydarzeniami, które ciążą 
na zbiorowej pamięci Polaków i Ukraińców: od konfliktu 
polsko-ukraińskiego w 1918 r. poprzez politykę II 
Rzeczypospolitej wobec społeczności ukraińskiej, mordy na 
Polakach na Wołyniu i Galicji Wschodniej w latach 1943-44, 
akcje przeciwko państwu polskiemu i zbrodnie na Polakach 
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), także po formalnym 
zakończeniu wojny. W ten łańcuch cierpienia i konfliktów 
wpisuje się akcja „Wisła” – przymusowe przesiedlenie ponad 
140 tys. Ukraińców i Łemków, z rodzinnych miejsc z 
południowo-wschodniej części Polski, na Ziemie Odzyskane. 
Formalną decyzję o tej akcji i powołaniu Grupy Operacyjnej 
„Wisła” podjęło 29.03.1947 r. Biuro 
Polityczne Polskiej Partii Robotniczej 
(PPR). Pretekst do jej przyspieszenia 
dało zastrzelenie 28.03.1947 r. 
wiceministra obrony narodowej 
generała Karola Świerczewskiego, w 
zasadzce zorganizowanej przez UPA. 
Operacja, do której skierowano około 
21 tys. żołnierzy rozpoczęła się 
28.04.1947 r. i trwała trzy miesiące. 
Oficjalnym uzasadnieniem akcji 
„Wisła” było „odcięcie walczących 
oddziałów UPA od naturalnego 
zaplecza” – wsparcia ukraińskiej 
ludności będącej bazą zaopatrzenia i schronienia, a przede 
wszystkim zapleczem werbunkowym dla rekrutacji żołnierzy. 
Innymi słowy, wysiedlenie ludności ukraińskiej miało służyć 
ostatecznemu rozbiciu oddziałów UPA. W rzeczywistości – co 
wprost napisano w planie operacji przedstawionym 
16.04.1947 r. na posiedzeniu Biura Politycznego PPR – 
„Wisła”, miała „rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w 
Polsce” przez rozproszenie pozostałej na ziemiach polskich 
mniejszości ukraińskiej, w celu jej późniejszej asymilacji w 
nowym środowisku polskim. W protokóle z posiedzenia Biura 
Politycznego pisano z kolei o „akcji represyjnej wobec ludności 
ukraińskiej”. 

Grupie Operacyjnej powierzono przeprowadzenie 
„ewakuacji z południowego i wschodniego pasa przygranicznego, 
wszystkich osób narodowości ukraińskiej na ziemie północno-
zachodnie, osiedlając je tam w możliwie najrzadszym 
rozproszeniu." W miejscu osiedlenia Ukraińcy nie mogli 
stanowić więcej niż 10% populacji powiatu. Akcja „Wisła” 
zmierzała zatem do rozbicia lokalnych społeczności 
ukraińskich, od lat żyjących we wsiach południowo-
wschodniej Polski i ich spolonizowania. Akcja miała dotyczyć 
„wszystkich odcieni narodowości ukraińskiej z Łemkami włącznie”, 
obejmować miała także mieszane rodziny polsko-ukraińskie, a 
także polskie rodziny mieszkające we wsiach o przewadze 
ukraińskiej. Niektóre wsie wysiedlano całkowicie, inne 
częściowo, z reguły rozbijając miejscowe społeczności przez 
rozrzucanie mieszkańców jednej wsi po wielu 
miejscowościach. 

Działania prowadzone były w sposób brutalny i 
bezwzględny, wsie otaczało wojsko tak by nikt nie mógł uciec. 
Mieszkańcom ogłaszano decyzję o wysiedleniu, dając jedynie 
kilka godzin na spakowanie się i opuszczenie domów. 
Pozwalano zabrać jedynie 25 kg dobytku. W czasie 
wysiedlania dochodziło do grabieży i podpalania zabudowań. 
Akcja była przeprowadzana w dużym pośpiechu i wojsko nie 
zdążyło zgrać swych działań z administracją cywilną. 

Wysiedlana ludność wysyłana była do miejsc, w których 
oczekiwała nieraz i dwa tygodnie na transporty. Zdarzały się 
gwałty na kobietach oraz rabunki. Podróż w nieznane czasem 
trwała kilkanaście dni. Jak mówiła jedna z wysiedlonych: 
„wagony przerażały samym swoim wyglądem – były okręcone 
drutem kolczastym, a w środku brud i smród, bo wcześniej 
przewożono nimi bydło.” W czasie transportów zmarło co 
najmniej 27 osób. Po przybyciu na tereny Ziem Odzyskanych, 
przesiedleńcy otrzymywali domy po wysiedlonych na zachód 
Niemcach. Ponieważ byli ostatnią falą osadniczą na tych 
obszarach, dostawali najgorsze gospodarstwa, przeważnie 
zrujnowane i zaniedbane. Przez ludność i władze byli 
traktowani wrogo i z nieufnością, gdyż propaganda głosiła, że 
przyjeżdżają „ukraińscy bandyci” – banderowcy. Uprzedzenia 
podsycał Urząd Bezpieczeństwa, śledząc na każdym kroku 
wysiedleńców.  

Podczas akcji szukano również 
członków UPA i osób podejrzanych o 
związki ze zbrojnym podziemiem, 
które kierowano do byłego obozu 
koncentracyjnego w Jaworznie. 
Trafiło tam około 4 tys. osób, w tym 
ponad 800 kobiet i kilkanaścioro 
dzieci. 161 osadzonych w Jaworznie 
zmarło z głodu, chorób i stosowanych 
w obozie tortur. Działający od 
połowy maja do połowy września 
1947 r. Wojskowy Sąd rozpatrzył 
285 spraw. W większości dotyczyły 
one osób cywilnych, spośród których 

173 skazano na karę śmierci, a 58 na kary dożywotniego 
więzienia. Równolegle z wysiedleniami prowadzono działania 
przeciwko UPA, która straciła w czasie Akcji „Wisła” 1135 
ludzi, w tym 543 zabitych. Zginęli prawie wszyscy jej dowódcy 
oraz uwięziono 2900 aktywnych lub domniemanych członków 
organizacji. Pozostałe małe grupki podziemia zostały w 
praktyce rozbite do 1948 r., co doprowadziło w ostateczności 
do ustania walk zbrojnych na wysiedlonych terenach.  

Akcja „Wisła” do dzisiaj budzi kontrowersje i jest różnie 
interpretowana przez historyków. W ocenie części polskich 
historyków, polskie władze miały prawo zwalczać podziemie 
ukraińskie, nie może to jednak usprawiedliwiać 
przymusowych wysiedleń wobec obywateli swego kraju i 
zastosowania odpowiedzialności zbiorowej, kierując się 
jedynie zasadą przynależności etnicznej. Argumentują, że 
wysiedlenie Ukraińców i Łemków w 1947 r. nie miało sensu z 
uwagi na słabość UPA, która w kwietniu 1947 r. nie stanowiła 
już poważnej siły (liczyła około 1400-1500 partyzantów) i aby 
ją pokonać wystarczyło użyć odpowiednio silnych jednostek 
wojskowych. Gdyby nawet istotnie niezbędne było usunięcie z 
terenów objętych walkami ludności cywilnej – należało 
ludność tę skoncentrować w silnie strzeżonych wsiach-
obozach, a po zakończeniu walk pozwolić na powrót do 
domów. Stosowanie metody przymusowego wysiedlenia, 
uzasadnia uznanie akcji „Wisła” za czystkę etniczną i z punktu 
widzenia współczesnych standardów prawa 
międzynarodowego, należy ją uznać za zbrodnię przeciwko 
ludzkości. Inni historycy zauważają, iż jako jedynego 
winowajcę poczucia krzywdy związanej z akcją „Wisła” 
dostrzega się komunistyczne władze, natomiast pomija się 
antypolski program i działalność Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN)-UPA. Jeszcze inni twierdzą, że upowcy 
byli świetnie uzbrojeni i zorganizowani, a w ich zapleczu 
pozostawało 3.5 tys. cywilnych członków OUN. W świetle 
tego przesiedlenie było jedynym sposobem zlikwidowania 
UPA, wobec czego uznają operację „Wisła” za działanie 

Akcja „Wisła”, 1947 r. | zdj. WikimediaCommons 
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przeprowadzone w stanie wyższej konieczności, w obronie 
polskiej racji stanu. 

Konsekwencją Akcji „Wisła” było częściowe wyludnienie 
obszarów Roztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i 
Beskidu Niskiego oraz zniszczenie dziedzictwa kulturowego 
tych regionów. Przestało całkowicie istnieć kilkadziesiąt 
miejscowości. Nie powiódł się jednak cel asymilacji, gdyż wielu 
przesiedleńców zachowało swoją kulturową i etniczną 
tożsamość, i z czasem zyskali w Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, możliwość tworzenia własnych organizacji. Przez 
wiele lat uniemożliwiano im, a potem utrudniano powroty w 
rodzinne strony. Udało się to nielicznym, w większości dopiero 
po 1956 r.  

W Polsce pamięć o akcji „Wisła” ma fundamentalne 
znaczenie dla Ukraińców i Łemków, stanowiące o ich 
tożsamości zbiorowej. Po 1989 r. Ukraińcy i Łemkowie mieli 
nadzieję, że w końcu państwo stanie po ich stronie, uznając 
krzywdy wyrządzone w 1947 r. W początkowym okresie po 
demokratycznych przemianach tak się stało i polskie władze 
negatywnie oceniły akcję wysiedlenia. Akcja „Wisła” została 
potępiona w specjalnej uchwale Senatu RP z dnia 3.08.1990 r. 
jako operacja, w której zastosowano, właściwą dla systemów 
totalitarnych, zasadę odpowiedzialności zbiorowej. W 2002 r. 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził ubolewanie z 
powodu jej przeprowadzenia. 27.02.2007 r., w 60. rocznicę 
akcji „Wisła”, Prezydent Lech Kaczyński i Prezydent Ukrainy 
Wiktor Juszczenko we wspólnym oświadczeniu potępili akcję 
„Wisła” jako przykład niesprawiedliwości, będącej skutkiem 
działań totalitarnych władz komunistycznych.  

W 2017 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości, pod wpływem 
środowisk nacjonalistycznych i antyukraińskich, odmówił 
wsparcia finansowego organizacjom skupiającym Ukraińców i 
Łemków, które pragnęły uczcić 70. rocznicę rozpoczęcia 
wysiedleń. Decyzję uzasadniono tym, że akcja „Wisła” była 
poprzedzona zbrodniami na Wołyniu i walkami z UPA, na 
Ukrainie objawia się kult Stepana Bandery, a przewodniczący 
Związku Ukraińców w Polsce nie potępia nacjonalizmu 
ukraińskiego. Związek Ukraińców w Polsce, przeprowadził 
wówczas zbiórkę na społeczne obchody, które odbyły się w 
dniach 28.04-1.05 2017 r. w Przemyślu, bez udziału władz 
państwowych. W 2022 r. uroczystości upamiętnienia 75-tej 
rocznicy akcji „Wisła” były organizowane przez lokalne 
władze i organizacje ukraińskie, w wielu miejscach pamięci, 
m.in. pod pomnikiem ofiar obozu w Jaworznie. 

NIE ŻYJE MICHAIŁ GORBACZOW 

Dr Halina Zobel-Zubrzycka 

30 sierpnia 2022 r. zmarł Michaił S. Gorbaczow, jeden z 
najważniejszych polityków drugiej polowy XX w., który jako 
przywódca ZSRR w ciągu 6 lat, doprowadził do rewolucyjnych 
zmian układu sił politycznych na świecie i zakończenia 
trwającej 40 lat „zimnej wojny”. 

Kiedy 11 marca 1985 r. Gorbaczow został sekretarzem 
generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
(KPZR), ZSRR było mocarstwem składającym się z 15 
republik, dysponującym ogromnym militarnym potencjałem. 
Europa była podzielona na dwa bloki polityczne i wojskowe, 
Niemcy na dwa państwa, Berlin był przedzielony murem. Gdy 
w 1991 r. odchodził ze sceny politycznej, ZSRR przestał 
istnieć, kraje Europy wschodniej miały demokratyczne rządy, 
mur berliński został zburzony i Niemcy były zjednoczone. 

Michaił Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 r. w 
Priwolnoye, małej wsi w Kraju Stawropolskim. Ukończył 
prawo na Uniwersytecie Moskiewskim. Wstąpił do 
komunistycznej partii już na studiach. Po studiach wrócił do 
kraju Stawropolskiego, gdzie w 1970 r. został sekretarzem 
rejonowym partii. Z czasem awansował do najwyższych 
organów partyjnych: Komitetu Centralnego (1978) i Biura 
Politycznego (1980). Kiedy stanął na czele KPZR, gospodarka 
ZSRR charakteryzowała się słabnącym tempem wzrostu i 
niską jakością produktów, nie mogących konkurować na 
rynkach światowych. Hamujące innowacyjność, mechanizmy 
gospodarki planowej pogłębiały przepaść technologiczną z 
gospodarkami zachodnimi. Stan gospodarczy kraju rzutował 
na osłabienie pozycji międzynarodowej ZSRR, przede 
wszystkimi na możliwości dorównania nakładom 
zbrojeniowym USA. 

Reformy Gorbaczowa 

Aby zwiększyć efektywność gospodarki Gorbaczow już w 
1985 r. zainicjował reformy, licząc na uaktywnienie 
„ogromnych rezerw”, w tym przez kampanię antyalkoholową. 
W 1986 r. ogłosił bardziej radykalne zmiany zmniejszając 
zakres kontroli państwa nad gospodarką planową i 
zwiększając samodzielność przedsiębiorstw. Przełomowym 
momentem była katastrofa w Czarnobylu w kwietniu 1986 r., 
która ujawniła niefunkcjonalność systemu sowieckiego. Po 
początkowym zatajeniu informacji Gorbaczow zdecydował 
wówczas, że problemy kraju są również spowodowane przez 
obsesję tajności i reformie musi towarzyszyć jawna debata o 
problemach kraju tzw. „głasnost”. 

Nastąpił okres bezprecedensowej demokratyzacji: 
złagodzenie cenzury i zwiększenie swobody wypowiedzi i 
praw obywateli. Otwarcie dyskutowano o problemach kraju i 
„białych plamach historii" – dziedzictwie stalinowskich 
represji, masowych aresztowaniach i mordach. Gorbaczow 
zainicjował proces przekształcania radzieckiego systemu 
politycznego, w demokratyczne państwo prawa. W wyborach 
do ogólnozwiązkowego Zjazdu Deputowanych w 1989 r. i do 
rad najwyższych republik związkowych w 1990 r., pozwolił na 
wystawianie kandydatów przez różne partie i tajne 
głosowanie. W sześciu republikach partia komunistyczna 
przegrała na rzecz frontów narodowych. W wyborach do 
Rady Najwyższej Republiki Rosyjskiej, Borys Jelcyn został 
wybrany jej przewodniczącym, pokonując kandydata 
popieranego przez kierownictwo partii komunistycznej. 

Już w 1985 r. Gorbaczow zainicjował nowy kierunek 
polityki zagranicznej wobec USA i Europy Zachodniej, 
nastawiony na poprawę napiętych stosunków. Celem było 
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ograniczenie wydatków na zbrojenia, aby zwiększyć nakłady 
na modernizację gospodarki ZSRR. Zachód początkowo 
sceptycznie traktował deklaracje współpracy i rozbrojenia. 
Jednak w miarę postępu negocjacji rozbrojeniowych z USA i 
podpisaniu w 1987 r. porozumienia o likwidacji rakiet 
średniego i krótkiego zasięgu, wyposażonych w głowice 
atomowe nastąpił przełom. Dalsze negocjacje układu o 
redukcji zbrojeń strategicznych 
(START) i zmniejszeniu liczby wojsk 
ZSRR w Europie i wycofanie wojsk 
z Afganistanu, przyniosły rezultaty 
w postaci umów, ułatwiających 
dostęp do zachodnich technologii i 
zmniejszenie ograniczeń w handlu z 
Zachodem. 

Równie dramatyczna zmiana w 
polityce zagranicznej dotyczyła 
siedmiu państw Europy 
Wschodniej, które w wyniku II 
wojny światowej, znalazły się pod 
radziecką dominacją i były 
zobowiązane do powielania 
sowieckiego modelu socjalizmu. Gorbaczow już w lutym 1986 
r. na 26. Zjeździe KPZR, oświadczył, że nie ma jednego modelu 
socjalizmu. Od początku 1989 r. aktywnie popierał proces 
politycznych i ekonomicznych reform w krajach 
socjalistycznych. Przyzwolenie na reformy sprawiło, że Polska 
jako pierwsza utworzyła we wrześniu 1989 r. 
niekomunistyczny rząd i zaczęła realizować program 
transformacji gospodarki. Już pod koniec tego samego roku, 
kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej poszły w ślady 
Polski, a 9 listopada 1989 r. mur berliński został zburzony. 

Gorbaczow odegrał również znaczącą role ̨ w procesie 
zjednoczenia Niemiec,, uznając prawo Niemców do 
rozstrzygania o własnym losie i wyrażając zgodę na 
członkostwo zjednoczonych Niemiec w NATO. Zjednoczenie 
Niemiec 3 października 1990 r., oznaczało początek nowego 
układu politycznego w Europie. Gorbaczow był również 
zaangażowany w porozumienie o redukcji konwencjonalnych 
sił zbrojnych (CFE) zawarty w 1990 r. Za wkład w proces 
rozbrojenia w 1990 r. został uhonorowany Pokojową Nagrodą 
Nobla. 

Fiasko polityki wewnętrznej 

Sukcesom w polityce zagranicznej nie towarzyszyła 
poprawa sytuacji gospodarczej. Wzrastała inflacja, braki na 
rynku wewnętrznym wywołały w październiku i listopadzie 
1989 r. strajki górników na Syberii. Gorbaczow, który w marcu 
1990 r. został wybrany prezydentem ZSRR, ogłosił program 
„500 dni” zakładający przejście do gospodarki rynkowej. 
Ostatecznie jednak wycofał się z jego realizacji obawiając się 
skutków społecznych. 

Największą klęską Gorbaczowa okazał się rozpad ZSRR. 
Gorbaczow był komunistą oddanym idei silnego ZSRR – chciał 
wzmocnić, a nie doprowadzić do końca potęgi swojego kraju. 
Jak sam mówił: „Z dumą przyznaję się, że jestem komunistą i 
wierzę w ideał komunizmu i z tym przekonaniem odejdę na tamten 
świat." Wraz z liberalizacją życia politycznego i debaty 
publicznej oraz odzyskania suwerenności przez dawne kraje 
bloku wschodniego, w kilku republikach rozbudziły się 
aspiracje niepodległościowe, etniczne rywalizacje i religijne 
animozje. Republiki bałtyckie i Mołdawia ogłosiły 
niepodległość już w 1990 r. 

Gorbaczow początkowo nie doceniał znaczenia kwestii 
narodowej i starał się powstrzymać procesy 
niepodległościowe poprzez użycie siły. W zamieszkach jakie 

wybuchły w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Łotwie i Litwie 
interweniowało wojsko, wiele osób zginęło i odniosło rany. 
Rozpad ZSRR został ostatecznie przyspieszony przez klęskę 
zamachu stanu, zorganizowanego w sierpniu 1991 r. przez 
grupę komunistów przeciwnych reformom. Pucz nie powiódł 
się m.in. dzięki oporowi mieszkańców Moskwy i Leningradu, a 
także stanowisku części sił zbrojnych i osobistemu 

zaangażowaniu Jelcyna, który w 
czerwcu 1991 r. objął 
prezydenturę Republiki Rosyjskiej. 
21 sierpnia 1991 r. Jelcyn 
zarządził delegalizację KPZR i 
konfiskatę jej majątku. Trzy dni 
później Gorbaczow ustąpił z 
pozycji generalnego sekretarza de 
facto nie istniejącej już KPZR. 
W tym czasie trzy państwa 
bałtyckie i Ukraina ogłosiły 
niepodległość, wkrótce dołączyły 
do nich Armenia, Azerbejdżan, 
Białoruś, Gruzja, Mołdawia i 
Uzbekistan. 8 grudnia Jelcyn i 

przywódcy Ukrainy i Białorusi podpisali układ o powołaniu 
Wspólnoty Niepodległych Państw, kończąc w ten sposób 
blisko 70-letnie istnienie ZSRR. 25 grudnia 1991 r. Michaił 
Gorbaczow podał się do dymisji jako prezydent ZSRR. 
Pozostał czynny na arenie międzynarodowej jako szanowany 
w świecie autorytet. 

Ocena spuścizny Gorbaczowa 

W ocenie samego Gorbaczowa, rozpad Związku 
Radzieckiego był geopolityczną katastrofą. Ubolewał, że nie 
„udały mu się” reformy wewnętrzne. Uważał, że głęboka 
reforma ustroju – „pierestrojka i głasnost” – aby „zmodernizować 
kraj, otworzyć gospodarkę, dać ludziom wolność, pogodzić ZSRR z 
Zachodem, była jedyną szansą uratowania państwa, którego 
system nie był żadnym socjalizmem, ale totalitarnym reżimem”. 
Miał poczucie, że udała się tylko ta zewnętrzna zmiana, która 
przyniosła zjednoczenie Niemiec, zakończenie zimnej wojny i 
niezależność krajów Europy Środkowej. Był jednak 
rozczarowany polityką Zachodu po zakończeniu zimnej wojny. 
Sprzeciwiał się poszerzeniu NATO mówiąc: „Zamiast uznać 
nasze wspólne zwycięstwo nad zimną wojną postanowili ogłosić 
się jedynymi zwycięzcami”. 

Ocena Gorbaczowa i jego roli w historii najnowszej zależy 
od tego, kto jej dokonuje. W jego własnej ojczyźnie jest 
najczęściej oceniany negatywnie. Jedni mają pretensje, że 
swoimi reformami doprowadził do upadku ZSRR, co jest 
uważane przez wielu Rosjan za katastrofę. Inni winią go za to, 
że nie był dostatecznie radykalny w swych reformach, że 
usiłował ocalić wielonarodowe państwo i reformować, a nie 
demontować system socjalistyczny. Państwa bałtyckie 
pamiętają go jako autokratę, który próbował uniemożliwić im 
oderwanie się od ZSRR doprowadzając do śmierci wielu ludzi. 

W oczach Europy Zachodniej i USA Gorbaczow odegrał 
kluczową rolę w zakończeniu zimnej wojny, doprowadził do 
zahamowania wyścigu zbrojeń i spowodował upadek muru 
berlińskiego. Dla krajów Europy Wschodniej był 
wyzwolicielem, który zainicjował wolnościową rewolucję. Dla 
Polaków szczególną wagę ma również fakt, że to Gorbaczow 
13 kwietnia 1990 r. przyznał się do odpowiedzialności ZSRR 
za zbrodnię katyńską. Zwraca się też uwagę na zasługi 
Gorbaczowa w kierunku stworzenia demokratycznego, 
praworządnego państwa i że choć upadkowi ZSRR 
towarzyszyły ofiary w Azji Środkowej, w Litwie czy Gruzji, to 
jednak udało się uniknąć wojny domowej.   

Michaił Gorbaczow i Ronald Regan | zdj. WikimediaCommons 




