
Muzeum i Archiwum Polonii 
Australijskiej 
 
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej powstało 
w 1991roku z inicjatywy kilku osób, które zdawały 
sobie sprawę z ważności kolekcjonowania i 
zachowania materiałów historycznych, 
odzwierciedlające życie indywidualnych osób jak 
i ugrupowań polskich imigrantów mieszkających 
w Australii. Organizacja została prawnie 
zarejstrowana w 1992 r. 
 
 
 

Cele organizacji są następujące: 
 

o Zbieranie i zabezpieczanie dokumentów, 

medali, przedmiotów, zdjęć i innych 
materiałów, które posiadają znaczenie 

historyczne dla społeczeństwa polskiego i 
szerzej całego społeczeństwa w Australii. 

 
o Udostępnianie tych materiałów 

społeczeństwu i pracownikom naukowym do 
badań, jak i na inne cele np. wystawy. 

 
 

o Współpraca z organizacjami, które posiadają 
podobne cele. 

 
 

o Opublikowanie informatorów i książek o 
historii i przeżyciach polskich imigrantów w 

Australii. 
 

 
o Szukanie wsparcia dla Muzeum i Archiwum 

Polonii Australijskiej na jego działalność, od 

rządu, różnych instytucji i organizacji oraz od 
osób prywatnych. 

 
 
 

 

DZIAŁALNOŚĊ I PROJEKTY 
 

Kolekcje: 
 
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej poszukuje 

nieustannie ważnych przedmiotów, dokumentów i 

fotografii, które upamiętniają losy powojennej emigracji 

I ich przeżycia. Była by to stracona okazja dla 
pozostawienia śladu na wielokulturowej mozaice 

australijskiej i dla naszego własnego odczucia kulturowej 
identyfikacji, gdybyśmy zatracili te bogactwa, tylko 

dlatego, że nie rozpoznano ich prawdziwej wartości w 
danym czasie. 

 

Projekt historyczny: 
 
Powojenni polscy emigranci dzisiaj są już seniorami. 

Dlatego tak ważnym jest udokumentowanie przeżyć 

tych wczesnych pionierów. Do takich przeżyć należą: 

• przeżycia podczas wojny 
• początki życia w Australii - życie w hostelach dla 

emigrantów, dwuletnie kontrakty pracy, itp. 
• zakładanie rodzin i struktur społecznych, życie 

kulturalne. 
• reflekcja nad życiem polskich emigrantów dzisiaj. 

 
Jest dlatego niezbędnym spisanie tych historii dla 

następnych pokoleń polskich Australijczyków. Powinny 

być również udokumentowane jako część doświadczeń 

wielkiej wielokulturowej Australii. 
 
W jaki sposób możesz pomóc? 

 

• Biorąc udział w ustnym projekcie historycznym, 

opowiadając swoje  przeżycia. 
• Oferując nagrania i wywiady z interesującymi 

starszymi polskimi imigrantami. 
• Skontaktuj się z nami jeżeli posiadasz przedmioty 

wartośći historycznej lub znasz miejsce, gdzie takie 

można znaleźć.  

• Zostając członkiem organizacji lub składając 
donację.     

 
 

 
 

 
 

APLIKACJA CZŁONKOWSKA 
Roczna składka    $15   (w tym GST) 
 

Imię i nazwisko   ........................................................... 
 

Adres    .......................................................................... 
 

Tel.        .......................................................................... 

 

Email    .......................................................................... 

 
 

� Czek (wystawiony na Polish Museum and 
Archives in Australia) 

 

� Pragnę złożyć dar na Muzeum i Archiwum 

Polonii Australijskiej (MAPA) 

 

� Pragnę otrzymać więcej informacji na temat  

darów dla MAPA 

 

� Pragnę dowiedzieć się o ochotniczej 

współpracy z MAPA 
 

� Pragnę dowiedzieć się o możliwościach 

sponsorstwa MAPA  
 

 
 

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 
 
Polish Museum and Archives in Australia Inc. 
Polish House “Millenium” 

296 Nicholson Street, Footscray, Vic 3011 Australia 
 

Phone: +61-3  9362 0128 
Fax:       +61-3  9362 0108 

Email:    everth@netspace.net.au    
 

ABN. 67 845 121 348 
 

 
 

 
 

 
 

 



Muzeum i Archiwum  
Polonii Australijskiej 
 
 
Jeżeli pragniesz zostać członkiem Muzeum i 
Archiwum Polonii Australijskiej, 
wypełnij formularz. 
 
 
Jeżeli  pragniesz ofiarować jakieś eksponaty 
do kolekcji, 
skontaktuj się z prezesem. 
 
 
 
Jeżeli pragniesz złożyć dar, 
prosze wypisz czek na Muzeum i Archiwum 
Polonii Australijskiej. 
 
 
 

 
 
 

Polish Museum and Archives in Australia Inc. 
 

Muzeum i Archiwum  
Polonii Australijskiej 
 
 
 

Członkowie Zarządu: 
 
Prezes:                       Helena Evert 
Zastępca Prezesa:   Dr Zdzisław Derwiński 
Sekretarz:                   Bogusław Kot 
Skarbnik:                    Włodzimierz Kowalik 
Promocja:                 Jola Wolski, OAM 
 
 

Zbiory mieszczą się w: 
 
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 
Dom Polski “Millenium” 
296 Nicholson Street, 
FOOTSCRAY, Vic  3011 Australia. 
 

Po więcej informacji zadzwoń do: 
 
Helena Evert: 
E-mail:  everth@netspace.net.au 
 
Dr Zdzisław (Andrzej) Derwiński 
 
 
 
Polish Museum and Archives in Australia Inc 
Polish House “Millenium House” 
296 Nicholson Street, Footscray, Vic 3011Australia 

 
Email:  everth@netspace.net.au 

 
ABN. 67 845 121 348   

 
 

POLISH MUSEUM AND ARCHIVES 

 IN AUSTRALIA INC 

 

 

 
Muzeum i Archiwum 
Polonii Australijskiej   

          
 
 
 
 

 


