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Słowo wstępne 

  
 
 W 1996 roku Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA) wydało pierwszy 
Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Kolejne tomy ukazały się w 2007 r. (t. II), 
2009 r. (t. III), 2010 r. (t. IV). Obecnie oddajemy do rąk naszych Czytelników piąte wydanie 
Rocznika Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Zamieszczamy w nim Josepha 
Poprzecznego (o Polakach i innych imigrantach z Wyalkatchmen), Marka Baterowicza (o 
Marii Bonieckiej, polskiej pisarce, która mieszkała w Sydney), Stanisława Kramarczuka (o 
Związku Polaków Dom Mikołaja Kopernika w Adelajdzie) i Zdzisława Derwińskiego (o 
Stefanie Litauerze, kontrowersyjnym dziennikarzu i dyplomacie, który miał znaczny wpływ 
na politykę rządku polskiego na obczyźnie w czasie II wojny światowej). Publikujemy też 
wspomnienia Haliny Kaczmarskiej (polska imigrantka, która mieszkała w Melbourne w 
1950-2007), materiał przygotowany przez Wandę Horky na wasztaty „The Custodians of 
Community Memory – strategic workshop for Polish community museums and archival initiatives”, 
które odbyły się 18 września 2011 r. w Richmond (VIC) oraz refleksje Heleny Evert na temat 
działalności Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w ciągu ostatnich 20 lat. 
 W tym wydaniu po raz pierwszy zamieszczamy dział RECENZJE I PREZENTACJE 
KSIĄŻEK. Mamy nadzieję, że w przyszłości znajdzie się znaczne grono autorów, którzy 
zechcą zamieścić w „Roczniku” swoje recenzje, czy też prezentacje aktualnie wydanych 
książek.  

Zgodnie z zasadą przyjętą w tomie II Rocznika Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 
nadal zamieszczać będziemy artykuły dotyczące historii społeczności polskiej w Australii niezależnie 
od miejsca zamieszkania ich autorów. Ponadto zamierzamy publikować materiały dotyczące historii, 
w ogólnym tego słowa znaczeniu, autorów pochodzenia polskiego, którzy mieszkają w Australii. 
Teksty będą publikowane w różnych językach, przeważnie jednak w języku polskim i angielskim. 

 
Druk niniejszego wydania Rocznika Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej został 

sfinansowany przez Fundację Stanisława Bluma (The Blum Foundation). 
  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy z naszym wydawnictwem. 
 
 

Komitet Redakcyjny 
           



  
 



                                                          

 were related, arrived  And either in 1953 or 1954 two Greek families, whoof that decade. 
most of these had left well before the end remained in nearby Benjaberring until nearly 1970, 
own. But unlike the Vanblitterswyks, who perhaps 1953 eight Dutch families had reached the t

out year, perhaps less. By that year or by 1952 so were probably in Wyalkatchem for only ab
 two had, however, certainly left the town have, unfortunately, been unable to discover. These

efly, even two Russians whose names I were several Ukrainians, some Greeks, and, very bri
 - there Reichg Fremantle via Hitler’s Third were of Polish ancestry - with the majority reachin

though most of these longer-term settlers dozen of these falling into the latter category. Al
d longer-term residents with over a other non-English speaking families became short an

and  century decades more than twenty Eastern European thDuring those two mid-20
the Cowcowing lakes area, well north of the town.  

omas Smith, contemporaneously reaching site, and William Wallace Jones, and his partner Th
ll south of the yet-to-be-gazetted town commenced in 1905 when John Lindsay settled land we

l and sporting - centre, which wheatbelt farming and service – educational, medica
ant Western Australian (WA) central one fifth of the town’s first century as a signific

, from 1950 until 1970, or WYALKATCHEM’S migrant phase lasted just two decades

INTRODUCTION. 

(1950 – 1970)
Polish and other  migrants in Wyalkatchmen  
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hose  employed at Mosel's garage included Tony Braster, weither for J.S. Rimmer & Sons or Norman Mosel. Those
nics n the town with their breadwinners working as mechaduring 1953-55, seven Dutch couples briefly lived i

e district, yalkatchem, and later for several farmers across th  According to Mr Klaas Schuilling, who worked in W
author, 

The current publication with permission of the Wyalkatchem Centenary Monograph. 1-2 October 2005. 
, A Wyalkatchmen migrants 1950 – 1970czny,  This article originally was published as J. Poprze

‘Hitleruv kat na Vychode,Odilo Globocnik’  in 2009. 
ences, in the Czech language, under the title, 2004, was been released by the Czech Academy of Sci

 Carolina & London) which was published in East, Odilo Globocnik”  (McFarland, Jefferson, North
st vicious genocidal killer, “Hitler’s Man in the University’s-FM Radio. His biography of Hitler’s mo

litical affairs commentator with Curtin the Melbourne-based News Weekly, and as a weekly po
olumnist with Western Australian Business News, Times; business writer and public affairs feature c
ith The Australian (Perth Bureau) and The Sunday 83. He has been a politics and education reporter w
 director at the Perth Chamber of Commerce, 1982-federal parliamentarians, 1976-80; and was research

ved on the personal staffs of three Australian University (Melbourne), and Murdoch University; ser
he University of Western Australia, Monash district. He has taught humanities disciplines at t
tendant or farm hand across the Wyalkatchem either as a Co-operative Bulk Handling wheat bin at

g university holidays, 1966 to 1971, he worked the University of Western Australia, 1966-72. Durin
 attended Leederville Technical College, 1965, and a night telephone exchange attendant. Thereafter he

he worked as one of the town’s postmen and as College, New Norcia, 1958-62. During 1963 and 1964 
entation Convent, 1952-57; and St Ildephonsus’  attended Wyalkatchem State School during 1951; Pres
5, when he left to study full-time in Perth. He Wyalkatchem resident from late 1950 until early 196

ed West Germany) in 1945 and was a  Joseph Poprzeczny was born in Trier (French-occupi
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oyment opportunities  This meant that the town offered virtually no emplthe 1950s migrants. 
hich is the category that encompassed all employment opportunities existed for non-farmers, w

gging or processing base few new Wyalkatchem was without a manufacturing, mining, lo
ale by individual farmers. Because ongoing successful attempts to reap economies of sc

oldings due to greater mechanization and attribute to the widespread consolidation of farm h
on that most commentators tend to decline in population by the late 1950s, a phenomen

xperiencing a noticeable Wyalkatchem, like other WA wheatbelt towns, began e
Fremantle metropolitan market. 

arger and then rapidly expanding Perth-in some cases, to launch family businesses in the l
arch for higher paid or less arduous work, and, to settle in Perth or other coastal centres, the se
latives, and/or children who had earlier opted job transfers, a desire to be closer to friends, re

 varied – the search for “greener pastures” , generally their first Australian town of abode were
 Peoples’  reasons for leaving what was another Australian state capital, or North America.

places of abode, be it Perth, Bunbury, consolidated financial resources to move on to new 
 as a half-way post as people  In some respects Wyalkatchem was therefore treated

ase had come to an end in just two decades. individuals remained, meaning the town’s migrant ph
1960s so that by 1970 only a handful of had arrived and continued throughout the 1950s and 

efore commenced fairly soon after these people The steady exodus of migrants from Wyalkatchem ther
de, the only ones to come from another state. the Wyrzykowskis had reached Wyalkatchem via Adelai

wski) settled in the United States. Interestingly, to live in Quebec, Canada, while the other (Wyrzyko
t for North America, one (Chorza-Purkhardt) opting existed. Two other Polish families subsequently lef

ibrant urban-based Polish community already shortly afterwards for Adelaide where a small but v
ached the town in late 1950 departed very  One of the first Polish families (Olejasz) that re

upon small business retailing careers. 1960 then soon after. Both Greek families embarked 
other families were also to do if not before the Perth metropolitan area, something most of the 

r, opted well before 1960 to relocate to and stayed for only about three years. They, howeve

4

- ual commodity – grain, generally, wheat, and sheep employment diversity, and remained reliant upon a d
n lacked er interest in a non-farming activity meant the towopposition to mineral exploration. The lack of farm

r ns unknown primarily because of long standing farmestate’s farm or wheat and sheep belt may hold remai
else the found in Gabbin and platinum near New Norcia. What the Dowerin area, and high quality quartz had been 

ntities in stones are known to exist in still undetermined quaGrace. Gold has also been found near Katanning. Gem
 at Lake , oil and gas in Dongara and its environs, and goldworth extracting, including talcum in Three Springs

eral resources oting that the wheatbelt has been shown to have minrelated mineral processing activities. It’s worth n
g and grants and others employment opportunities in mininwheatbelt may well have been capable of offering mi
II the  Party, had mellowed somewhat soon after World War associations, including the Country (later National)
rmer wheatbelt. If such a strong stand by farmers and faWyalkatchem district, but right across the state’s 

y in the hy virtually no mineral extraction existed, not onlpotential mineral wealth. This, in part, explains w
ed for its strongly opposed farmland being geologically surveyfarmers, like most across the wheatbelt, generally 

tchem’s arming land, so on reserve or public tracts. Wyalkapossible because the deposits were located on non-f
on was l Hewitt. Interestingly, in both cases the extractiprocessing was undertaken by haulage contractor, Bil

i-nt, Norman Edwards, while the gypsum mining and semextraction was conducted by a long-time town reside
own. Salt tled, so after most migrant families had left the twas operational well after the camp had been disman

acility ading gypsum on their fields. However, the gypsum fBriefly during that decade farmers saw value in spre
rant camp. h of the town site, on a block adjacent the WAGR migwas even processed in a sizeable facility just sout

gypsum ing. However, briefly during the 1960s some of the metropolitan area for further processing and market
the Perth  were road freighted to Wyalkatchem for railing to around Cowcowing’s lakes. In both cases the products

 outh-west of Wyalkatchem, and gypsum excavated fromharvesting or mining of salt from Hindmarsh Lake, s
 yalkatchem area during the 1950s and 1960s were the The only commercial extractive activities in the W

ancestry.  peopled almost exclusively by those of Anglo-Celtic 
49, was insignificant number in a population that, until 19fewer than 25 migrant families as residents, a not 
had no meant that Wyalkatchem, during the 1950s at least, The 16 non-Dutch and nine Dutch families mentioned 

residents. , and who tended, in most cases, to be longer term the Poles, upon whom this account primarily focuses
iods that most of stayed in the town and district for far shorter perabove that these Dutch settlers, to a family, only 

nt from the nded Wyalkatchem’s Presentation Convent. It is evidedistrict. The Van Ginkel’s son, Harry, briefly atte
 or the y between one and three years - in Wyalkatchem townthan eight Dutch families living briefly - generall

no fewer n to the long-term resident Vanblitterswyk family, All up therefore Wyalkatchem was to see, in additio
es. hose wife was Gre, worked for Hedley and Monty Davilater by Co-operative Bulk Handling; and Ted Bakker, w

and Mike Ruitenburg was employed by farmer Lyle Davies, whose wife was Jopie, briefly worked at the hotel; 
r,  and subsequently returned to Holland. Hubert SteueWillis, whose wife was Antje, worked for J.S. Rimmer

Cor and a Mr Karasinski, a Pole, whose wife was Dutch. wife was Ina; Mr Van Ginkel, whose wife was Sjaan; 
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 never lived within Wyalkatchem’s which consisted of a widow, a son and daughter, who
. The one Polish family, the Kozlowskis, Reichprisoners-of-war or forced labourers in the 

 all or most of the war either as five years. Some had even endured communal life for
ies in Europe in May 1945, so for well over this manner since shortly after the end of hostilit

eople as all had been living in Camp or communal life was not unfamiliar to these p
town's boundaries.  

rth of Northam town site and within that battle burns. The Holden Centre was located just no
for servicemen who had suffered serious simply as “The Islands” , and specialised in caring 

en referred to throughout Australia wounded in the Pacific Theatre or what was then oft
 Army General Hospital - for soldiers thArmy hospital and recovery establishment – the 118
n Accommodation Centre, a wartime kilometres west of Northam or the Holden Immigratio

 the Perth-Northam road several for up to about six months at a former Army Camp on
Northam they had generally been housed passenger rail services from Perth and Northam. In 

by train since Wyalkatchem still had regular initial group of migrants had all reached the town 
 the Wyalkatchem-Cunderdin roads. The of the intersection of the Dowerin-Korrelocking and

 best described as the north-eastern corner from the township. This precinct lay within what is
 designated tract of public bushland away words, the newcomers initially lived on a specially

stern end of the railway station. In other complex which was situated directly south of the we
ay line and just west of the railway barracks even early 1953, living in tents south of the railw

51, with the majority, until late 1952 or during the latter months of 1950 or during early 19
comers reached the town MOST of Wyalkatchem’s initial post-war group of new

KEMP” . WYALKATCHEM’S COMPACT MIGRANT TENT “ COLONY”  – THE “

rom one of the Baltic States. earliest Eastern European settlers had originated f
-war migrants because some of WA’s having been mistakenly adopted to describe all post
this latter term was only briefly used, during 1944-45. That was Janis Saveljevs. However, 

corporated into the Stalinist Soviet Union was from one of these nations, which had been re-in
 Wyalkatchem between 1950 and 1970 or Lithuanians. However, only one of those to reach

ite erroneous, Balts - Estonians, Latvians Refos, Displaced Persons, DPs, or, and, this was qu
: New Australians, migrants, refugees, English speaking newcomers were variously known, as

 outlying farmers the non- To most Anglo-Celtic Wyalkatchem town dwellers and
ntralizing trend. Wyalkatchem was to reinforce this urbanizing and ce

ure of migrants from towns like area surrounding the Swan estuary the steady depart
ng in favour of the city or metropolitan region. When the numerical scales, so to speak, swu

the Perth-Fremantle or metropolitan wheatbelt region was demographically on a par with 
reaching many WA wheatbelt towns, the region. Until about 1950, so just as migrants were 

the Perth-Fremantle metropolitan commenced to demographically expand in tandem with 
ded from Geraldton to Esperance 1920s, when the state’s wheatbelt region that exten

owing the Great War and into the early with the demographic decline of the goldfields foll
non had earlier been noticed in WA rapidly reduced across WA’s farmlands. This phenome
mployment opportunities were being economic or employment magnet at the same time as e

 the state's burgeoning capital acted as an rapid population growth in metropolitan Perth meant
ned and eventually disappeared. Continued girls who were recent school leavers, firstly decli

elephonist positions, therefore work for automatic call switching systems. This meant that t
anges were set to be displaced by Wyalkatchem. By the mid-1960s manual telephone exch
smaller wheatbelt townships like offering reduced local employment opportunities in 

ations were further centralised, thereby advancements in electronic gadgetry, meant communic
pecially automation and  Moreover, technological advancements, including es

nt phase was so short-lived. more than anything explains why Wyalkatchem’s migra
 in 1950 or very soon after that year. That for the children of the migrants who had reached it

 

 

two sectors. 
ds of these ctly or indirectly linked only to servicing the neeproducing region. Consequently, employment was dire
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errace, at its western end, opposite homestead paddock. Others were located on Railway T
ast of the late Norman Eaton’s farm or Flint Street, especially at its western end, just e

ses within the town site, generally to relocating families to WAGR or government-owned hou
iated a program of progressively original “kemp”  dwellers was that the WAGR had init

1958. What happened to most of the or so families remaining in the “kemp”  until about 
 Australian single men, with only three generally be taken up by single men, sometimes even
and thus dwellers, steadily dwindled to After about 1952-53 the number of tent residences, 

-controlled Europe. Reichexperienced in major difference to what most “kemp”  residence had 
 no perimeter fence or some such barrier, a living within its unspecified boundaries. There was
l early 1953, had about a dozen families country, bush, and at its peak, from late 1950 unti

es of recently cleared scrub  The migrant camp covered about two to three hectar
s. even on particularly gusty and rainy days and night

ery little, if any, water penetrated a tent tents had two roofing sheets, a design that meant v
canvas roof’s sheeting. This meant that the stretched about a third of a metre above the tents 

sheet of white canvas that was tightly waterproof, and that was an additional or separate 
ped ensure they were virtually  The WAGR-issued tents had another feature that hel

 the third side was built. gap between or facing both tents, thereby enclosing
on kitchen, with the open side facing the newly-arrived families a three-walled corrugated ir
 “ residences”  had been allocated to the four metres apart. Soon after each of the dual tent

nts faced each other and they stood about three metres. The entrances of both these issued te
 canvas tents that measured about five by migrants but also of Australians - two bright white

n biggest employers not only of Government Railways (WAGR) - one of the State's the
lly allocated by the Western Australian tent settlement with each family having been initia

vely compact, but not congested,  For the years 1951-53 the “kemp”  area was a relati
where Poles had also settled before and after 1945.

gland, Canada and the United States that it had been before and contemporaneously in En
ctly, Polonized, in exactly the same way language was therefore being adapted, or more corre

de rul-vay [railway] kemp” . The English sound Australian, then, “ In de kemp” , or even, “ In 
mpie” , or, if an attempt was made to [pronounced “V” and meaning, “ in” , or, “within” ] ke
he or she lived they would say, “W article. Whenever a Pole was therefore asked where 
lish language is without the definite no “ the”  used before the word “kemp”  because the Po

he camp as “kemp” . There was Wyalkachem’s Polish migrants invariably described t
ve so were transients all that time. before reaching Wyalkatchem. All had been on the mo
 the early 1940s, so for about a decade woman they had not lived in their family home since

to a man and  Another feature of the Eastern Europeans was that Auschwitz II, called Babice. 
ing centre, Auschwitz-Birkenau or major Silesian-based concentration camp and SS kill

ent nearly two years in a sub-camp of the camps. In the case of Helena Poprzeczna, she had sp
 German farmlets, or in prisoner-of-war German industrial establishments to single rooms on

, from communal barracks linked to large the end of the war, lived in various forms of abode
st Africa, had, before , not Stalin’s Siberia or Kazakhstan and British EaReichHitler’s Third 

ia  All those who, unlike the Kozlowskis, reached WA vLake Victoria, Uganda, called Koja. 
 they had lived in a camp on the shores of Siberia or Kazakhstan and British East Africa where
had reached Australia either via Soviet railway camp but instead within the town precinct, 

5

6

 

History. (Penguin Books), 2004. 
itz – A uschwitz-Brikenau see: Sybille Steinbacher’s: Auschw For a detailed but concise study and analysis of A

whereabouts after the mid-1950s. 
re able to advise the author of their who knew the Kozlowskis, either in Uganda or WA, we

eing in 1954 or 1955 in Perth. None of the Poles reached Fremantle in February 1950, the last time b
o intermittently met Rozalia after both had Camp, Uganda, throughout most of the 1940s. She als

ttended the same school as Rozalia’s in Koja information about the Kozlowski family. Mrs Patro a
grateful to Elizabeth Patro of Dianella for Children. (Buffalo, New York). 1983. The author is 

onv. Stolen Children: A Saga of Polish War England, is carried in: Krolikowski, Lucjan, OFM. C
er on to Australia, Canada, the United States and Rhodesia, via Iran, Iraq and British India, and lat

arily Kazakhstan, in 1942-43 to East Africa and out of Soviet Siberia and Soviet Central Asia, prim
ccount of the movement of some 120,000 Poles   Perhaps the most comprehensive English language a
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s far from modern even by the early Depression, meaning life in WA's wheatbelt towns wa
949 came hard on the heels of the Great war and the post-war reconstruction years of 1945-1
 Added to this was the fact that both the that is, from the immediate post-Great War Years. 

time had originated from the early 1920s, by the Australian Labor Party whose planks at this 
45-49) to development that was guided implemented by the successor Chifley Government (19

tin Government (1942-45) and was essentially a socialist path adopted by the Cur
s were prevalent. Post-war reconstruction reconstruction, one in which rationing and shortage
 of its own period of so-called post-war critical stance. Firstly, WA in 1950 was barely out

ons in mind if one opts to take an overly it is important to keep several crucial considerati
inhabitants. In seeking to answer this question is whether it was satisfactory or otherwise to its 

mp”  life, a question worth asking  Although one could debate the pros and cons of “ke
eep stood. it from below the spaced flooring upon which the sh

ng ation's yard manure could be quickly bagged by rakitrains often spent at least an hour or so in the st
rough on its way to Midland Sale Yards. Since such shunting yards when a train load of sheep passed th

 it could be easily obtained by going to the stationand often. If manure was ever in short supply then 
 dung because stock auctions were held regularly These yards were well endowed with sheep and cattle

alongside or nearby the Dowerin-to-Trayning road. stockyards were situated just south of the “kemp” , 
always readily available since Wyalkatchem’s boosted by use of sheep and cattle manure that was 

pecially after school. Vegetable productivity was children became involved in this family venture, es
g was done by bucket from the communal tap so cabbages, tomatoes, lettuces and cucumbers. Waterin

.e.  less than a quarter acre lot to grow vegetables, ipatches of ground within what was probably slightly
of the “kemp’s”  dwellers informally acquired small collective garden was quickly established and most 

ents. Near the communal weatherboard washroom a tended to erect their own cloths lines near their t
 cloths lines, though, as time passed, families of their laundry. Nearby were several communal wire

t sh, “koper” . This was where all families washed moscopper basin, so was called the copper, or, in Poli
replace, in the middle of which sat a large was a communal washroom, which had a large brick fi

 in the middle of the “kemp” . Not far from the tap obtained from a single communal tap located roughly
the town alongside the Korrelocking road, was Dam that was situated about 1.5-kilometres east of 

 e weekly night-soil service. Water from the Railwaytoilet, which, like the rest of the town, was on th
  fairly quickly allocated a corrugated out-house orin abundance at the hotel. However, each family was

jarrah or pinewood from beer boxes which were homemade stools that had been built from scrounged 
o dominate spare corners; generally resting on water. Basins, buckets, and tubs therefore tended t

ed iron structures had access to running  None of the “kemp’s”  combination tent and corrugat
en trained in this craft in pre-war Poland. which he carried out some tailoring since he had be

orage purposes and also as the room in The second or adjacent tent was used for general st
t by train for Naples via western Austria. family had lived until late 1949, the year they lef

ied Zone of West Germany where the banks of the Moselle River in the then French-occup
ght from Trier, which is situated on the scrounged timber while the mattresses had been brou

beds were built by Jozef Poprzeczny from parental and a child’s bed and briefly a cot. Both 
eping quarters, which had a  One of the Poprzeczny tents was used solely as sle

mber-covered ante “room”. corrugated iron kitchen and tarpaulin, metal and ti
or of both his family’s tents and their most of it and can still vividly picture the interi

e “kemp” , the author can clearly visualize 2005, well over half a century after having left th
o be standard residential issue. Even in late these cases the corrugated iron kitchen continued t

bins replaced originally issued tents. In living in two tents facing each other two larger ca
angular others a semi-circle. So, instead of the other and a corrugated iron roof, sometimes tri

ad a window at one end and a door at average sealed WAGR railway carriage. Such cabins h
, which were about the size of an were steadily replaced by WAGR-issued jarrah cabins

p” . In these cases, however, the tents unfolded a handful of families remained in the “kem
drift into the town site as the 1950s what was then Mosel’s Garage. Notwithstanding this 

7 

8

bureaucracies.  
ra’s have moved for ever greater centralization by CanberGovernment, especially the one led by John Howard, 
arty  unchanged. Since then, however, Liberal-National Pindeed, right into the early 1980s, was essentially

, nking since the days of Blackburn and the late 1940swas Melbourne lawyer, Maurice Blackburn. Labor’s thi
 states) planks  socialisation and centralization (abolition of the The single most important contributions to Labor’s

Frankfurt-on-Main.  
o the north of amp at Dietz, on the eastern side of the Rhine and t The Poprzeczny family lived briefly in a transit c
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several tens of thousands  by about 1947-48. In addition to these there were Reichconquered 
ds with most of these having left the million of these steadily returned to their homelan

e war, so after May 1945, some six to seven tasks to assist in the Hitler war efforts. After th
 (Germany and Austria) to work in various Reichorder of eight million non-Germans into the 

ransferred forcibly or otherwise, in the of 1940-45, through varying methods, resettled or t
 war economy Reichr, that the German or this warning in mind it is generally agreed, howeve

ecific and reliable sources are cited. With being only roughly in the order suggested unless sp
egarded only as guesstimates, that is, as this the figures quoted by many writers should be r

l estimates of people involved. Because of War II encounter is the wide variance in statistica
demographic aspects of World A major problem historians who focus upon civilian 

XT.WYALKATCHEM’S POST-WAR MIGRANTS IN HISTORICAL CONTE

unters with continental Europeans. town’s Anglo-Celtic Australians’  first ongoing enco
ely Polish migrant community was not the worth highlighting the fact that Wyalkatchem’s larg

he town’s post-war newcomers it’ s  Before further considering the life and times of t
 century, living. thday, that is, later 20

 none of the other accoutrements of modern electricity, no running water, no refrigerators and
red similar living conditions - no farmers were the offspring of pioneers who had endu

 other words, many of Wyalkatchem’s lived in comparable if not far worse conditions. In
 dozen or so years after they’d arrived area and both men and those who took up land in the
d Smith had reached the Wyalkatchem year 1950 was only 45-years after Lindsay, Jones an

’s also worth stressing here the fact that the timber or logging settlements of the South-West. It
ly in the Goldfields as well as early European settlement phase of WA’s history, especial

arlier been an integral part of the entire of the State's regional townships. Tent camps had e
 such similar settlements arising in many canvas “kemp”  on its outskirts. The early 1950s saw

ly wheatbelt town to have a  It should be noted that Wyalkatchem was not the on
1960s, or soon after. families took Australian citizenship either in the 

, if not all, of Wyalkatchem’s Polish language proved to be quite a formidable task. Most
 Poles gaining command of the English Though it should be added that in the case of adult

– though new ones - from the outset. Australians, meaning they were seen as Australians 
re officially designated as New road to becoming an Australian. Indeed, migrants we

 a naturalized Australia, then at last on the all this was an assumption that one was, if not yet
ied Germany and/or Austria. Underlaying possible in wartime and post-war camp life in occup

way of life in a way that had not been had commenced becoming a part of the new arrivals’  
acy. In other words individual family life its own dual tent and kitchen complex, meaning priv
ot be overstressed since each family had be seen as having been communal this point should n

 note that even though life in the “kemp”  can have settled there. And finally, it is important to
ose who reached Wyalkatchem would ever camps – had not applied it is most unlikely that th

ralia and during one’s time in a transit passage and full board and keep until reaching Aust
ion for migration assistance – payment of condition they worked wherever sent. If this condit
ar migrants had come to this country on present is that all of Australia’s immediate post-w
 Australians at this time and even to the their lot if they so desired. Not often realized by
 1950s and 1960s unfolded - to improve both in Australia or overseas, which all did as the

the WAGR, were free to move elsewhere - and people, after their initial two years work for 
n rose in real terms as the 1950s unfolded all cases. Salaries were low, true, but remuneratio

rience material progress, which happened in life, to raise one’s children and to expect to expe
ing that one could now get on with one’s Furthermore, and most importantly, there was a feel
k, or take for granted without thought. many today tend to either forget, so easily overloo
ivals were truly free people, something obvious advantages. First and foremost, the new arr

 obvious. But there were other less electricity and no running water being the two most
ely had certain obvious strictures – no of this it’s fair to say life in the “kemp”  definit

 century unfolded. In light thdecades of the 20even of the early 1960s, and more so as the latter 
arkedly from the State’s economy 1950s. The WA economy of the early 1950s differed m
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essentially utilitarian. 
 labour markets, that is, it was and remains needs of the national, as well as individual state,
ended to reflect or been moulded around the stressed, however, is the fact that migration has t

ts annual migrant intake. What is being relatively sizeable humanitarian component within i
 century Australia continues to have a stdoes it ignore the fact that even in the early 21
ve in the acceptance of these people, nor does not, of course, overlook the humanitarian moti

 the time required. Such a statement authorities and Co-operative Bulk Handling (CBH) at
he WAGR, various water supply nevertheless they were accepted since that’s what t

 often unskilled workers. But  The Eastern Europeans who reached Wyalkatchem were
 in need during particular periods. only sought to attract people with skills that were

ts in a utilitarian manner, that is, it has convict era – has approach the question of immigran
s entire history – so since and during its overlooked is the fact that Australia throughout it
e of full fair paying arrivals. Not to be other assisted arrival schemes as well as the intak

fter September 1950, ran alongside the non-Dutch migrants who settled in Wyalkatchem a
me, which was responsible for all  It should be noted that the Displaced Persons sche

and awaited shipment to that country. 
ere transported to a port of embarkation emigrate. If it was a country outside Europe they w
 the country to which they desired to displaced persons approached the representatives of

were located in the IRO camps and countries desirous of accepting them as immigrants 
of the world. Consular representatives of these persons re-settled in Europe and other parts 
as the organization's ultimate aim to have them was the primary consideration of the IRO. It w

nd the housing, clothing and feeding of (IRO). The assembling of these persons into camps a
ed the International Refugee Organization return to their homelands, the United Nations creat

illion displaced persons who did not want to of caring for and ultimately re-settling over one m
d forces of occupation. For the purpose Rehabilitation Administration (UNRRA) and the Allie
n of the United National Relief and years was carried out through the joint co-operatio

s to their homelands in the post-war  The repatriation of eight million displaced person
 to early 1950s. varying numbers of immigrants during the late 1940s

some South American countries drew United Kingdom, Canada, the United States and even 
two million people that Australia, the homes. And it is from this pool of between one and 

Persons who refused to return to their there were well over a million so-called Displaced 
 about 1947-48 is that  and between one and two million who remained afterReichwartime 

ographic agencies to work in the allocated by German, including SS, manpower and dem
 people forcibly or otherwise   The upshot of the two figures - the eight million

manner. 
rning from the West in a quite harsh USSR and Poland were capable of treating those retu

 or totalitarian order. Furthermore, Stalin's since it had meant the imposition of a single party
their homelands as being to their desires not see the Red or Bolshevik form of liberation of 
sons in occupied Germany after 1945 did Polish, forces. The up to two million Displaced Per
f American, British and other, including liberation from the West that came with the entry o

  Soviet-style liberation differed markedly from theGeneralplan Ost,of Hitler’s top secret 
alts into Western Siberia under the term ultimate Nazi aim was to expel all Slavs and most B

 by the Red Army as liberation, since the accurate to describe this deep westward penetration
Stalinist USSR. Although it is fair and Most of these also did not desire to return to the 

. Reichally, also found themselves in the inside the Soviet Union, Ukraine and Belarus especi
n addition some people from lands Czechoslovakia, Hungary and Bulgaria and Rumania. I
 and Lithuania, Poland, most of Europe; the three Baltic States of Estonia, Latvia,
iberating from Nazism East-Central Red Army had penetrated as far as central Germany l

ce the  was their refusal to return to their homelands sinReichwho remained in the defeated 
remaining one to two million people  The single overriding factor that resulted in the 

protocols. 
eated according to special purpose military of allied prisoners-of-war who were released and tr

9 

Vol. II, No. 3, 1955, pp. 63-64. University Studies in History and Economics, distribution: 1948 to 1954", 
l ustralia. Their industrial location and geographica Reginald Appleyard; "Displaced Persons in Western A
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a in that year had a population of about 7.5 Australians to regard all DPs, as “Balts” . Australi
rs to have led many Western  It was the arrival of these early Balts that appea

13board, and arrived in Fremantle on 28 November. 
 Balts on which departed Bremerhaven 1 November 1947 with 843Stuart Heintzelmann, 
, General s the American troopship The first of these vessels to come to Australia wa

tor. shipping was felt by the international maritime sec
grams meant a sudden demand for outcome of this concurrent running of migration pro
es, Canada and New Zealand. One being contemporaneously launched by the United Stat

should be noted that similar programs were sizeable target was to be subsequently boosted. It 
ns annually out of Europe. This quite (IRO) in Geneva to take some 12,000 displaced perso
 International Refugee Organization Australian Government entered an agreement with the

e in July 1947 when the  According to Plowman, the next major milestone cam

1210 October 1947, with 1052 migrants. 
ken by Ormonde from Tilbury on  The first departure under the new agreement was ta

o emigrate to Australia. agreement with the British Government for Britons t
ended, was to see the signing of an  March 1946, so less than a year after the war had 

, would be settled upon the vacated lands. Volksdeutschechain. And Germans, including 
on the eastern side of the Ural Mountain years period into Western Siberia, so to the lands 
huanians – would be expelled over a 25-as well as most Balts – Estonians, Latvians and Lit

arusans and Ukrainians – all Slavs – Poles, Czechs, Slovaks, Ukrainians, BelGeneralplan Ost 
 (living room). Under Lebensraumtermed friendship of 1939-41, to gain so-called 

talin's Soviet Union after their initial short-was in fact the reason Hitler went to war against S
n and the Ural Mountain range. This plan the Germanization of all Slavic lands between Berli

nvisaged  the other major Himmler demographic program that eGeneralplan Ost,little-known 
action was, in fact, the launching of German/Austrian and Ukrainian policing units. This 

ierbieszow by Globocnik’s Poprzeczna, who was expelled from her village of Sk
 those affected by this being Helena expelled ethnic Polish peasant farmers, with one of

 in the villages and homes of the Volksdeutschelaunched an ethnic cleansing action and settled 
 he was transferred to Trieste he November 1939 and September 1943. Ten months before

ty of Lublin between  Globocnik was based in the south-eastern Polish ci11September 1939. 
by Eichmann before the outbreak of war in expelled from that city and other parts of Austria 

sh population that was largely of Vienna. The Austrian capital had a sizeable JewiGauleiter 
 Odilo Globocnik, who, during 1938-39, was SS-Brigadefuhrer was headed by Reinhardt

Aktion inate all European Jews. and Heinrich Himmler's top secret program to exterm
Hitler's Aktion Reinhardt, involvement in Israel in 1962 and was executed for his subsequent 

 Adolf Eichmann, who faced trial in ObersturmbannfuhrerSSexpulsions was the infamous 
he major Nazi figure behind these this proposed intake, however, only 7000 arrived. T

. Of Reich from Germany and Austria, the accept some 15,000 political refugees, mostly Jews,
res. In that year also Australia agreed to just 3000 British migrants reaching Australia’s sho

lia. The year that the war broke, 1939, saw the virtual cessation of a migrant intake by Austra
ion of the 1930s had resulted in  Earlier Plowman pointed out that the Great Depress

10Britain. 
m many European countries as well as migrants, and suggested that people be accepted fro

tour of Europe, seeking suitable Commonwealth Immigration Advisory Committee made a 
ment of Immigration. Late that year, a migration, and in 1945 established the first Depart

began looking towards post-war  It was during 1944 that the Australian Government 
nent to Australia, Peter Plowman, says: standard texts on the ships that brought this compo

d. The author of one of the best WA took about 19,000 with more than half from Polan
s to be 100,000 people and of this  Australia's post-war non-British migrant intake wa

 

-
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ia was so far from Italy and the Reich. PW(I)s managed to leave the country simply because Austral
s escaped from camps around Australia none ever to various fighting fronts. Although a number of PW
, needed to replace manpower that had been drawn Reichwell. Allied economies, like those of the Third 

quite ed farm labour, the role the Italians were to fill from, and secondly, as a source of desperately need
pe a distant and virtually impossible location to escafirstly, removal of captured military personnel to 

a came to be seen as offering two advantages – Campaign meant that the transfer of PWs to Australi
decisive turning points of the North Africa Battle of El Alamein (October/November 1942) – the 

e an camps, which gathered even greater pace after thfilling-up of the behind-the-front African and Indi
any tens of thousands being held there. The steady German/Austrian as well as Italian captives, with m

nental USA was also used as a venue for because of ongoing Allied military successes. Conti
ds, ast Africa and India, had been filled. In other worEgypt and other parts of North Africa, as well as E

etention venue after prisoner-of-war camps in Australia. Australia turned towards becoming a PW d
 Italian PWs being dispatched to  The North African Campaign resulted in some 17,200

dfields water provision program. central wheatbelt extension of the much earlier Gol
untry Scheme Water Board, a northward and gangers, with some employed by CBH and later the Co

ock workers, also called navvies or even “Refos”  were generally employed by the WAGR as fetl
e employed as farm hands whereas the subsequent District after 1943 lived on outlying farms and wer

r so PW(I)s who reached Wyalkatchem  Unlike the Eastern Europeans, all of the hundred o
e case of the latter. elsewhere, including in the Persian Gulf area in th

 been captured German airmen and merchant marine personnel who had
. Despite this there was a smattering of KorpAfrikaErwin Rommel’s 

mbers of General rule the captured Germans and Austrians had been me
ibya, especially. As a troops, who, after 1941, saw service in Egypt and L

ps even by Polish either by British, Australia, New Zealand, or perha
orth Africa,  Both Axis PWs had, in the main, been captured in N

by Australia’s military authorities. political allegiance was not overlooked or ignored 
re each designated PW(IX); meaning known to be fascists or ardent Mussolini backers we

ho were , were classified simply as Germans. And Italians wWehrmachtGerman Army, the 
ade up a not insignificant portion of the consequently referred to as PW(G)s. Austrians who m

 centres like Wyalkatchem, were who were also transported to WA, but not to farming
lly referred to as PW (I)s. German PWs, by Italian prisoners-of-war (PWs), who were officia
 were in fact preceded in the mid-1940s dozen or so post-war East European refugee families

ing European newcomers. Wyalkatchem’s shire’s first non-Anglo-Celtic or non-English speak
 about 1953, were not the town’s or the of whom briefly inhabited the camp between 1950 and

fos” , or New Australians, most EASILY forgotten is the fact that Wyalkatchem’s “Re

TEMPORARY WARTIME ITALIAN “ MIGRANTS” . 
A’s PREDECESSORS OF WYALKATCHEM’S POST-WAR MIGRANTS – W

from London.  
er Western Australia gained self-government gold rushes that began in the early 1890s, just aft

, so significant was the impact of the demographically challenged the Perth-Fremantle area
 Prior to 1910 the Goldfields had region as it had, after about 1910, the Goldfields.

o demographically outstrip the agricultural fact that after 1950, the metropolitan area began t
h-Fremantle area. Also noteworthy is the Northam, Albany and Bunbury, as well as in the Pert
l as in WA’s major regional towns like repeated across many central wheatbelt towns as wel

em experienced in this regard was workers. And it should be noted that what Wyalkatch
ed to the town to become railway repair first families whose breadwinners had been dispatch
ailway camp commenced accepting the Celtic migrants after September 1950, so when the r
alkatchem’s tiny intake of non Anglo-figures and proportions in mind when considering Wy
t. It’ s worth keeping these aggregate of this increase being people of non-British descen

s pre-1945 population, with about a quarter increase of three million or nearly half Australia'
opulation had risen to 10.5 million, an by 1961, so less than 15-years later, Australia’s p
Celtic descent. According to Plowman, million people, of which 98 per cent were of Anglo-
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17by December 1946. 
 All but a few POWs had left WA Army Camp where No. 4 POW Compound was established.
activities transferred to Northam The Marrinup Camp closed in September 1946 and POW 

m Fremantle to Genoa or Naples in Italy. in Marrinup for processing before being shipped fro
gust 1946 they were assembled  When the repatriation of prisoners commenced in Au

and the erection of the railway camp. first Eastern Europeans began arriving in the town 
ember 1946, so just four years before the repatriation to Italy which was to commence by Sept

rtham Army Camp for eventual were transferred 100-kilometres westwards to the No
r, in May 1946, when all its PW(I)s Wyalkatchem's PWCC ceased operations 13 months late
heir proper treatment by farmers. work, provision of prisoner attire and overseeing t

ter. Administration included payment for it had an initial strength of 100 PW(I)s to adminis
ar before the war in Europe ended, and commenced operating on 19 April 1944, so about a ye

olis, Wyalkatchem’s PWCC  According to Perth historical researcher, Ernest P

16Prisoner Control Centres. 
night by the Australian Army local prisoners, and the farms were inspected once a fort
 responsible for the feeding of the one pound per week for their labour. The farmer was

armer paying the Australian Government Central or the Northern wheatbelts of WA with the f
rs on farms in the South-West, the  The Italians were mostly employed in threes or pai

pound per week as farmhands. 
arms, meaning they were hired out at one PW(I)s were individually disbursed to surrounding f
 had such a PWCC. From these PWCCs were located in larger wheatbelt towns. Wyalkatchem

of-War Control Centres (PWCC), which under the local jurisdiction of so-called Prisoner-
Moora, the PW(I)s were placed  From Marrinup, Karrakatta, and later, the town of 

tate’s northern wheatbelt districts. in Moora and used to distribute PW(I)s across the S
smaller transit compound became operational wheatbelt. In the latter stages of the war another 

oria, and dispatched to farms in the Labour Detachment from No. 13 Camp, Murchison, Vict
signated Number 8 Prisoner-of-War smaller holding compound at Karrakatta which was de

ed PW(I)s were increasingly detained in a Perth, called Marrinup. However, as the war continu
 to a camp near Dwellingup, south of were directed to WA. Most were initially dispatched

nearly 3500 or some 20 per cent  Of the 17,200 Italian PW transferred to Australia 

15ar better off. towns like Wyalkatchem were climatically speaking f
in Australia. In this regard those allocated to of North Africa to labour on similar harsh terrain 

larbor Plain, meaning they left the deserts as repairing the Trans-Australia railway on the Nul
-agricultural occupations such  A small number of PW(I)s were also employed in non

14fuel for home heating, hospital and army use. 
0 per cent of this wood came to Perth as firewood in the surrounding forests. By 1945 over 6

employed on the cutting of  The Germans were always held at Marrinup and were 
ons and in workers’  barracks. and heating as well as by the WAGR at railway stati

ing hospitals, to generate steam, and for domestic cookwas still a significant fuel, especially in public 
s were employed as timber cutters since wood held in WA were earmarked for farm work while PW(G)

 

 

 

 

ssels that on against Kuhlman’s ship and several other Axis vein the port of Basra, Iraq, following an Allied acti
 in 1942  the outbreak of World War II. Kuhlman was capturedblockaded at the western end of the Persian Gulf by

 was an cook aboard a German merchant marine vessel thatGunther Kuhlman, in the 1990s. He had been a civili
, The author met and interviewed one of these GermansGerman POWs were permitted to remain in Australia. 

 and 13 aptured in 1951 and returned to Italy. Four Italianthese one was never recaptured while the last was c
WA. Of ember 1946, 32 POW escapees were still at large in  Ibid. (The Army Information Sheet says that by Dec17

 Army Museum Information Sheet. 16
railway line. 

s k camp that had been used by PW(I)s employed on thidemarcations between tents of and pathways of a wor
 of t the stones had been laid out in a pattern as partsuch an orderly manner. It was later determined tha

them out in r some time wondered what this was and who had set near the line in the middle of the Nullarbor and fo
te stones rical or orderly arrangement of several hundred whivice-versa. To his amazement Smith noticed a symmet

ort Pirie or -Australian Railway Line either from Kalgoorlie to PSmith undertook a helicopter flight along the Trans
t one stage lised in travelling long distances by helicopter. Aformer electronics retailer, Dick Smith, who specia

ll-known ecalls reading an article either about or by the we The author cannot provide the source but vividly r15
August 1995. 

. 16 ralia, Artillery Barracks, Burt Street. Fremantle. WA Information Sheet. The Army Museum of Western Aust14
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Italian PW. 
o be the resting place of a World War II Cemetery has the unique distinction of continuing t

 which means that Wyalkatchem’s his case, probably due to a bureaucractic oversight
rder this appears not to have happened in have been treated in accordance with that general o
ugh Marasco’s remains should therefore Australians buried beyond Australia’s shores. Altho

nts and obligations that also affected easily overseen in accordance with treaty arrangeme
ngle cemetery where they would be more than 100 deceased PW(I)s could be re-buried in a si

icemen so that the remains of the more mid-1950s for the exhumation of bodies of Axis serv
the Australian Government in the  According to Polis, a general order was issued by 

21area of Calabria, southern Italy. 
born in Nocera Terenise in the Catanzaro 1941. In civilian life he had been a clerk and was 

erned in British India since 17 October He arrived in WA in February 1944, having being int
rlier to the Indian “Ball of Fire”  Division. Italians had unexpectedly surrendered three days ea

, Abyssinia, on 19 May 1941 where the 14. Private Marasco had been captured at Amba Alagi
n Catholic section, in grave number was to be buried within Wyalkatchem Cemetery’s Roma

r into the scarifier that he was towing. He Compagnia Radio, was killed by falling off a tracto

sturope. Private Marasco, a member of the 1four months after the cessation of hostilities in E
1945 at a Benjaberring farm, exactly emberDistrict. He lost his life in an accident on 7 Sept

204), who died in the Wyalkatchem these, a 35-year-old Private Felice Marasco (PWI-63
Western Australia, with one of  Of these 116 PW(I) natural deaths, 22 of these in 

20. [Emphasis added] from the example of the Italian PWs
h followed the war got their inspiration writers argue that the pro-migration policies, whic

Some power to Australia’s home front. natural causes. . . The Italian PWs had brought man
e, one was shot by a guard and 116 died of Italian PWs in Australia, eighteen committed suicid

 August 1945. Out of the 17,131  Eventually the PWs returned to Italy, beginning in
hony Cappello:  According to University of Victoria historian, Ant
  19state. cation and was one of 28 such precincts within the 

ishment of the state’s line of communi-officially designated W16 as part of the war establ
. The Wyalkatchem Centre was Tindale Coppock (WX3404) who was then aged 32-years

anded by a Captain Harold  For most of the time the Wyalkatchem PWCC was comm

18istricts after the end of May. and there would be no more of them in the Eastern D
ng brought in to the Northam Army Camp working on farms in the district, but they were bei

. Some prisoners were still  The POW Centre in Wyalkatchem closed in March 1946
explains the difference. 

till being employed after that date, which but adds the proviso that some of its PW(I)s were s
tes the PWCC’s closure at March  Wyalkatchem District’s historian, John C. Rice, da

 

 

 
 

 

alkatchem.  Paul de Pierres Military Documentary Collection, Wy21
n PWs”. p. 40. , July-August 2004, “Mannix, Modotti and the ItaliaQuadrant Cappello, Anthony;  20

Australia, also considers Marrinup. 
Ws in  Australia, which is primarily a study of German POStalagWA-born author, Barbara Winter’s, 

alia, 1941-47. (Melbourne University Press). 1983. Italian Farming Soldiers: Prisoners of War in Austr
me agricultural sector by Alan Fitzgerald: The  general survey of this aspect of Australia’s wartibroader

d a Marrinup Prisoner of War Camp - A History. (1986) aneconomy can be found in Rosemary Johnston: 
information on this aspect of WA’s wartime “Marrinup: A Cage in the Bush. (2005).”  Additional 

trol Centre. For further information see Polis’s: information about Wyalkatchem’s Prisoner-of-war Con
 s the state’s wheatbelt region, most especially theprisoners-of-war detained in WA and disbursed acros

searcher, Ernest Polis, for the details on Italian  The author is grateful to Ballajurra historical re19
t. (Wyalkatchem Shire), 1993. p. 314.  John C. Rice: Wyalkatchem – A History of the Distric18

Polish and other East Europeans.)  
chem’s hey had reached Australia’s shores ahead of WyalkatGerman migrants to Western Australia, even though t

 r dozen Germans were technically the first post-warMosman Park area. Consequently, Kuhlman and the othe
mantle- a successful bakery and pastry business in the Fremerchant marine man. After his release he developed

He was a  of the German Navy or any other Axis fighting arm permitted to do so since he had never been a member
hat he be allowed to remain in Australia and was Marrinup POW Camp. After the war Kuhlman requested t

tained at Kuhlman was brought to Western Australia and was dehad by then been blockaded for nearly three years. 
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migrate to Australia was to ensure they major reasons most of the East Europeans chose to e
oint is worth stressing because one of the people, just like all other Australians. And this p

f freedom, while the migrants were free prisoners, even if they experienced a fair degree o
ade despite the fact that the Italians were town’s economic and social history. This point is m
erefore not an entirely new factor in the Italy, as required under international law, were th
tchem District’s many farms, to return to five years of the Italian PWs departure from Wyalka

reached Wyalkatchem within  The more than dozen Eastern European families who 
however, most pertinent. 

pt non-English speaking migrants is, or modifying Australia’s pre-war reluctance to acce
well have contributed to mellowing  Cappello’s latter point, that the Italian PWs may 

often since their childhood years. 
heatbelt farmers had been able to gain Marasco lacked the years of practice that so many w

ains still lie at Wyalkatchem Cemetery. Felice Marasco, a clerk in civilian life, whose rem
 least, the fatal accident of 35-year-old their adolescent years may well explain, in part at

nd. Moreover such a lack of experience from initially at least, not fully up to the tasks at ha
ve found such inexperienced labourers, environments. This meant wheatbelt farmers would ha

ural backgrounds or perhaps even urban these men had hailed from vastly different agricult
y lacking in the case of the PW(I)s since opportunity to develop aptitudes that were generall

ldhood backgrounds meant having the generally quite competent mechanically. Farming chi
y other farm chores, including being handle large sheep flocks adeptly and undertook man

 were in their early teens, knew how to truck, a tractor and/or motorcycle by the time they
children, most of whom could drive a development was the role of adolescents – farmers’  

and sheep farming sectors’   One of the often overlooked aspects of WA’s wheat 
less than just over one full farming season. 

atchem for slightly over one year, so become adept since they were only employed in Wyalk
he PW(I)s had little time to learn so as to wheatbelt shared similar climatic conditions. And t

 even though much of Italy and WA’s machinery and WA’s farming techniques and practices
ve been quite unfamiliar with farm meant, amongst other things, was that they would ha

easant farming background. What this the three PW(I)s employed at Derdebin were all of p
e explanation. As de Pierres points out, basic labouring around the farm”  probably needs som
s were “not much use for anything but wartime employer. Paul de Pierres’  claim that PW(I)

 of migration assistance from his  However, di Fabio failed to follow-up on the offer

23offering to sponsor him. 
about the migration process and immediately wrote back advising Giovanni how to go 

uld return to Derdebin. He [Guy] Prisoner of War, Giovanni di Fabio, asking if he co
ir [Guy’s and his wife’s] former Italian   . . . Guy [de Pierres] received a letter from the

ated after war’s end. a free migrant from Italy after having been repatri
 serious consideration to returning to WA as unpleasant for at least one of these, since he gave

ence must not have been that  The wartime Wyalkatchem or Derdebin farming experi

22. not happy and was replaced by another named Joseppe
d the farm. One of them, Francesco, was not much use for anything but basic labouring aroun

re peasant farmers in Italy and really cooked and looked after themselves. . . The POWs we
 at the original farmhouse where they Andre, to help with the work and they were billeted

ar named Giovanni, Francesco and  Derdebin was allotted three Italian Prisoners of W
ake Eyre. grazing on the eastern shore of South Australia’s L

1912, following nearly a decade of sheep 1954), who settled south-east of Wyalkatchem after 
father, Vicomte Guy de Pierres (1880-highlights the achievements of his pioneering grand

blished history of his French ancestors, which minor chapter of the district's past in his self-pu
rdebin. He has highlighted this forgotten episode in the history of his family farm, named De
Paul de Pierres, has not overlooked this Wyalkatchem farmer, military historian and author, 

ho employed PW(I)’s. Fortunately  Little has been published by Western Australians w

 

 

 Ibid. p. 56.  23
2003. (Self-published), Wyalkatchem. 2003.  p. 45. 
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 the town’s workforce was further that wives accompanied the post-war intake and thus
 kin. As will be seen below this meant Africa who had been captured far away from kith and

ntingent having been soldiers in North one child, whereas the Italians were an all-male co
uses, and in most cases at least  The Eastern Europeans and Dutch also came with spo

24making the comparison with WA’s convict era. 
tious about being too hard and fast when Italy. In light of this one should therefore be cau

urned to Australia soon after reaching return to their post-Mussolini homeland. Others ret
 simply escape and hide rather than homeland. Notwithstanding this some PW(I)s opted to

l law to return all such prisoners to their Government since it was required under internationa
d ended was not an option for the Australian the PW(I)s to remain in the state afters the war ha

alia’s 1860s to 1880s convicts. Permitting In this latter respect they were like Western Austr
in WA rather than be repatriated to Italy. after the war many indicated they wished to remain 
 however, that the PW(I)s were paid and when working as farm labourers. It should be added,

is more accurate to compare to the PW(I)s Australia’s convicts of the 1860s to 1880s, who it 
nd after 1829, so were not like Western the Perth area came to initially be known, during a

 migrated to the Swan River Colony, as prisoners. They were like the freemen and women who
s the Eastern Europeans were not AS already stated, unlike their Italian predecessor

EASTERN EUROPEAN MIGRANTS.
ST-WAR DIFFERENCES BETWEEN ITALIAN PRISONERS-OF-WAR AND PO

thereby leading to derailments. 
rone to sink into unhardened surfaces beneath the loads. Sleepers below the tracks were p
d dilapidated tracks did not give way speeds so as to ensure that the under-maintained an

ften compelled to travel at extremely slow many of the wheatbelt’s railway lines trains were o
 Not widely realized today is the fact that on boost to its skilled as well as unskilled worforce.

in quite desperate and urgent need of a many other public assets. WA by 1950 was therefore 
k was in disrepair, as were its roads, and infrastructure. WA’s quite extensive railway networ

was required to publicly-owned that a huge backlog of maintenance and repair work 
tralians had become increasingly aware migrants across WA was the fact that most rural Aus

tance of non-English speaking  Another possible reason for growing post-war accep
 so undertook work similar to that of these PWs. Reichbeen farm labourers in the 

Wyalkatchem in 1950 or soon after had worth noting is that most of the migrants reaching 
 reason the Italian PW experience is with its occupation by the Soviet Red Army. Another

had been imposed upon Poland after 1944 and economic regimentation, a political order than 
ch required an inordinate degree of social did not live in a Soviet or bolshevized society whi

 

 
 

 

, 2009. thComment added on May 11for their passage to Australia.”   p. 350. 
gned and guaranteed jobs for two years in return refugees, many of whom were obliged to work at assi
n, especially resettlement of Eastern European “Wyalkatchem felt the effect of post-war immigratio

: totoeaded: “ Immigrants and Refugees”  and reads in only a four-line reference to these people and is h
this monograph. Unfortunately that history carries refers to the post-war migrants being described in 

y chem (referred to in footnote 16 above) only brieflalso noteworthy that John Rice’s history of Wyalkat
lished accounts known to the author. It is perhaps employed on his grandfather’s farm are the only pub
orrigin. Paul de Pierres’  references to the PW(I)s undertook an oral recording exercise like that of C

yalkatchem farmer employers of PW(I)s never Regrettably, to the best knowledge of the author, W
 nterests Project." Battye Library, Perth. 940.5481.2001. "An Office of Citizenship and Multicultural I

Published Corrigin, WA: The School, c igin community].students, Corrigin District High School and the Corr
the Year 8-10 e Price of Peace: Corrigin war memories [Compiled by  Thwar; Former Italian prisoners remember.

nces of Italian prisoners-of-Corrigin District residents talk about their experie Valma Downing (Compiler); 24
 

 

know. 
. Precisely when he returned to Australia I do not Geraldton, was actually living in eastern Australia

sank HMAS Sydney in November 1941, off south of Perth, of the German raider Kormoran that 
ned in Australia – perhaps even at Marrinup the German survivors, so someone who had been inter

in a newspaper either in 2008 or 2007 that one of comments about the PW (I)s I was surprised to read 
On re-reading this 
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ocused upon defeating and destroying the to pursue Hitler’s war aims, which were primarily f
maintain industrial and farming output including even from Western Europe workers to help 

ted Polish, Ukrainian, Yugoslav and other was to be an increasing reliance on forcibly recrui
rmany’s armed forces. This meant there borders) menfolk who were being conscripted into Ge

 1938 Reich’s (ethnic Germans living beyond the Volksdeutscheto replace the German and 
 economy required ever more workers Reich As the war continued and the German or 

26occupation, 1939-1945).”  
erman as a: “ (police) round up (of civilians during the Glapanka”  Dictionary defines “

dured. The Kosciuszko Foundation in light of the treatment that so many civilians en
 of a lion or a tiger, which seems appropriate the end portion of the limbs of an animal like that

 meaning, paw or claw, in other words, lapa” ,catch” , and is related to another Polish word, “
 meaning, “ to zlapac” , Polish verb, “pronounced, WA-PUN-KAH. This word is related to the

lish letter “w” , so it is with the first letter, “ l” , pronounced like the Eng “ lapanka”  was
 between 1940 and 1944. And that word permanent threat hanging over the entire population

apping or press-ganging of civilians, a the war the Poles used a word to describe such kidn
ight of this it’s little wonder that during removed from their home, and therefore Poland. In l

ade or so earlier, by being forcibly this representative WA central wheatbelt town a dec
50 or soon after had begun their journey to that virtually all those who reached the town in 19
hem's earlier PW(I)s. What this meant was military capture and thus internment, like Wyalkatc

igrant menfolk, of course, experienced ship against their will. Several of Wyalkatchem's m
n a street or in public house and taken to a Royal Navy by being press-ganged, that is, caught o

th the  century Englishmen who had gone to sea forcibly with and early 19thby so many 18
reatment experienced . In other words, they were subjected to the same tReichworking in the 

o say that they were press-ganged into policing agencies. Or perhaps it is more accurate t
 many Reichmbers of one of the been captured, or, more accurately, kidnapped by me

ees, despite being civilians, had also Indian troops. However, many of Wyalkatchem's refug
 Abyssinia (Ethiopia) by British colonial in states of the Horn of Africa, such as Somalia or

on one of the battlefields of North Africa or they were captured by British or Australian forces 
 In the case of the former, the PW(I)s, because they had been captured, one way or another.

refugees reached the town or district and about 1970. Both the PW(I)s and the succeeding 
gees who were residents between 1950 town’s post-war primarily Polish and Ukrainian refu

trict during 1944 to 1945, and the Wyalkatchem’s wartime PW(I)s, who worked in the dis
be an obvious similarity between FINALLY, it is necessary to highlight what may not 

LAPANKACAPTURED IN BATTLE OR  IN A 

25migrants. 
neration of Australian-born offspring of the proportion was to rise with the birth of a first ge

s from the outset. But this number and year at least 10 per cent were offspring of migrant
e 40 students attending in that inaugural of the Presentation Sisters’  Convent in 1953. Of th
d to act as a catalyst for the construction population was also markedly boosted and this helpe

lics the town’s Catholic  Furthermore, since most of the migrants were Catho
and their parents’  childhoods. 

res, a major difference between themselves exposed to non-Anglo-Celtic sensibilities and cultu
lians was therefore the first to be of the 1950s. This new generation of Western Austra

h non-Australian children from the outset those in the town began to mix and make friends wit
baby boom of farmers’  children as well as children this was to mean that the town’s post-war 

 and shortly after also had  Because most of those reaching Wyalkatchem in 1950
he hospital and/or the drycleaners.  outlying farms, or else at the Wyalkatchem Hotel, t

loyment either as private domestics on boosted since most of these women quickly found emp

 
 

. 
 

's

 

 London, The Hague, Paris. p. 223. Kosciuszko Foundation Dictionary. Mouton & Co. 1964.
 printing) The ndL Thomas and Francis J Whitfield, (2 Polish-English, Vol. II. Kazimierz Bulas, Lawrence 26

A), 1996.  pp. 515-521. 1991. (Congregation of the Presentation Sisters of W
1- The Presentation Sisters in Western Australia, 189 Marchant James, Ruth; Cork to Capricorn: A History of25
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 what the ship one arrived in Australia consulting, especially if one wishes to be reminded

lso photographs of most of them so is worth detailed historical descriptions of each ship but a
n 1992. This book not only carries quite published by the New South Wales University Press i

, which was New Zealand, 1945-1990to Luxury Liners: Passenger Ships to Australia and 
Emigrant Ships  Peter Plowman's classic, obtained from leading Australian maritime historian

n this section has been largely THE information about individual ships identified i

THE SHIPS THAT BROUGHT THEM TO FREMANTLE. 

the first wave of arrests. his birthday. This suggests he was press-ganged in 
for a brief period, on the 17 March, -bound train in Czestochowa, where he was interned Reich

 west of Warsaw, because he was placed on a waiting for a train get to Piastow, which is to the
use while at Koluszki railway station that my father was arrested in March 1942 for no ca

ter March 1942. I know  it is likely that most, if not all, were caught afReichworking in the 
 “eastern workers”  was press-ganged into establish the exact date that each of Wyalkatchem’s

 1942. Although I have been unable to to launch large round-ups across Poland after March
yalkatchem in light of the decision  It is worth seeing the fate of those who reached W

29a contingent of prisoners. 
 locale with any factory of note lacked overall German war economy, by 1944 hardly a single

 if they formed only a small part of the laboured under the most brutal conditions, and even
,000 concentration camp prisoners Workers”  to ship west to German factories. Over 700

tion”  began large round-ups of “Eastern a special “General Plenipotentiary for the Labor Ac
ed as early as 1940, but after March 1942 recruitment campaigns for foreign workers had start

is compulsory labour force. Limited plane. Foreign civilians made up the majority of th
 match the Allies tank for tank and plane for these [foreign] labourers in a last-ditch effort to

uring modern production around  To German management fell the daily task of config
erwent. treatment most of Wyalkatchem post-war settlers und

ing here since it helps put into context the Lorraine. One of Allen’s observations is worth quot
nd Jozef who had been dispatched to forcibly directed to farming chores, like her husba

, and were then lapanka had endured a generally PWs or simply press-ganged labourers, who
tion of Helena Poprzeczna, were efforts. Those reaching Wyalkatchem, with the excep

 war Reich’sso crucially important in the by nearly all the Poles reaching Wyalkatchem was al
e work undertaken outside such camps around Auschwitz-Birkenau for nearly two years - th
endured by Helena Poprzeczna in and treatment of concentration camp labour – like that 

role and  Although the primary focus of Allen’  study is the 28workers in the Hitler war effort. 
, has focused on the role of foreign – The SS, Slave Labor and the Concentration Camps

The Business of Genocide en, in his book, history and history of technology, Michael Thad All
 Professor of modern German GEORGIA Institute of Technology academic, assistant

 INSATIABLE DEMAND FOR LABOUR. REICHTHE THIRD 

in Australia. 
n coming to spend the remainder of their lives things transpired this was to be their first step i

. As Reichs-ganged into working in the soldiers they had invariably or generally been pres
. Unless such people had been lapanka”“including women - after 1950 had been victims of a 

ny of those who reached Wyalkatchem – is the demand for wartime labour explains why so ma
 But it 27kraine, Russia, and Slovakia. - Poland, Bohemia-Moravia (Czech Lands), Belarus, U
lands  and other parts of Europe upon traditional Slavic Reichthe settling of Germans from the 

 millions of Slavs into Western Siberia and little known plan envisaged the steady expulsion of
 could be implemented. This Generalplan OstRed Army so that the top secret Hitler/Himmler 

 
’S

 

 

 
 

 

 Ibid. p.3. 29
London. 2002.  University of North Carolina Press), Chapel Hill and 

SS, Slave Labor, and the Concentration Camps. (The  Michael Thad Allen; The Business of Genocide – The 28
passim. , Jefferson. North Carolina. 2004.  Odilo Globocnik, (McFarland and Co. Inc. Publishers)

 see the author's, Hitler's Man in the East, Generalplan Ostt  For a brief survey of the Hitler/Himmler top secre27
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Castelbianco 

Anna Salen. tle aboard the Orleans. The Piekarczyk family were to reach Freman
 months later to be scrapped at New after which she was towed to Galveston and sold two
nel, Texas, and was beached on fire, the Norwegian tanker Beran in the Houston Ship Chan

n November that year she collided with Union Lines of Taipei and renamed Union Reliance. I
s tonner and in 1961 was sold to China Three years later she was rebuilt to be a 7638 gros

or the Hellenic Mediterranean Line. Tasmania and put on the Piraeus-Melbourne service f
amed  was sold to Cia Nav.Tasmania, Piraeus in 1955, renAnna Salen In 1955 

es between Bremen and Quebec.  number. After mid-1953 she was used for round voyag
with Victoria missing out on that population was unexpectedly boosted by 1500 people 

or Melbourne, and a result, WA’s December 1950, even though this trip was destined f
 next docked in Fremantle on 31 Anna Salenyears of Australia’s peak migrant intake. 

over the late 1940s and early 1950s, the transfer of well over 10,000 migrants to Australia 
to be the only such incident in the way back to Europe from Australia. This mishap was 

, which at the time was making its Skaugumtransferred to another legendary migrant ship, the 
 broke down off Aden and her passengers were Anna Salen In December 1949, 

away as Australia. 
s as far  was set to become an emigrant ship for destinationAnna Salensingle class passengers, 

enger ship, with accommodation for 600 ownership of Rederi A/S Pulp. Now rebuilt as a pass
her registration under the  Her next owners were Sven Salen of Stockholm with 

was returned to the US Maritime Commission. 
. In 1946 she Empire Lagannamed the managed by the Blue Funnel Line and subsequently re

 her refitted as a cargo ship. She was took her over and renamed her simply Archer and had
In 1945 the US Ministry of War Transport Charleston, South Carolina, for extensive repairs. 

 had to be towed stern first to ArcherJanuary 1942. Because she was so badly damaged HMS 
s on 13  she collided with, and sank, the American SS BrazoArcherDunkirk era. As HMS 

c isolationism in the immediate post-Churchill’s Fortress Britain in the face of domesti
. Roosevelt's moving to save of American Lend-Lease with US President Franklin D

 the days r, and she served as a convoy protector. These wereArchecommissioned her, HMS 
owever, in 1941 the Royal Navy refitted to become an auxiliary aircraft carrier. H

she was acquired by the US Navy and screw and had a service speed of 17 knots. In 1940 
 494 feet by 69.2 feet, with a single McCormack Lines. This 11,672 gross tonne vessel was
ter, and the contract was for Moore-builders were Sun Shipbuilding & Dry-dock Co., Ches

cland. Her  was built in 1939 and initially known as the MormaSalenAnnaThe 

30Anna Salen

never be seen. 
ave now been broken up for scrap so can looked like. If not all, then most of these ships h

 
  

 
 

 

 

                                                          

ew. Her dimensions were 455 feet long Propulsion was by geared turbines with a single scr
ble of a service speed of 15 knots. She had a gross tonnage of 7604 tonnes and was capa

ards in Baltimore. had been built in 1945 by Bethlehem Fairfield ShipyVassar Victory 

31also added. 
more a single deck of superstructure was some 900 passengers in segregated quarters. Further

le of carrying , which was refitted in late 1947 so as to be capabCastelbiancorenamed her 
ry from the US Maritime Commission and conflict. The Sitmar Line acquired the Vassar Victo

 better known “Liberty”  ships of that global Ships in this class were mass-produced like the far
rtime armament program.  ships built in the United States as part of its waVictory”so-called “

was one of the Castelbianco e Plowman points out that what came to be known as th

 
 

 Peter Plowman, Op. Cit. p. 56-57.31
Hodges. (Cambridge, Stephens.) 1977. 

les  Volume 4, 1930-1950. Translated from German by Char Arnold Kludas; Great Passenger Ships of the World.30
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Line and was launched in May 1938. built by Bremer Vulkan, Vegesack, for the Woermann 

name Kamerun. She was  commenced its life as a fast cargo ship under the GoyaThe 

Goya

33es and Zuglians came to WA. Marcinowiczes, Olejaszes, Poprzecznys, Przybywolicz
Baluchs,  second or March trip in 1950 that the Bajkowskis, Dundalk Bay’sthe 

he second in March to Fremantle. It was on sailings, the first in January, to Melbourne, and t
d it was from here that she made two same year. In early 1950 she was based in Naples an
ips to Australia and New Zealand the bringing some 1000 passengers. She made two more tr

on 15 March 1949,  made her first trip to Australia, out of Trieste, Dundalk Bay The 

32the superstructure was only slightly enlarged. 
led in the former cargo spaces, but  Very austere quarters for 1025 persons were instal

vessel. Plowman said of her:  
 as a refugee transport  – so named after a bay south of Belfast - was usedDundalk Baythe 

ast, who operated the Irish Bay Line. As ship then sold to H.P. Leneghan & Sons Ltd, of Belf
 depot  was sent to Britain and used for a short time as aNürnbergTwo years later the 

he spring of 1945. where it was taken as war booty by the British in t
 of Copenhagen for occupation forces accommodation and storage vessel in the Danish port

ater became a German military into service as a mine layer in the North Sea and l
 was put Nürnbergr in September 1939 Jamaica during these years. With the outbreak of wa

cal fruit such as bananas from islands like around in San Francisco and was used to carry tropi
turned Nürnberg to a dozen passengers. States, via the Caribbean, and could each carry up 

d the west coast of the United . These general cargo ships plied between Bremen anOsnabrück
 and Dresden, Leipzig, Münchenere: the name of a significant German city. The others w

 and was to be one of five sisters which carried NürnbergNorth German Lloyd. It was named 
the  was built in 1936 by Bremer Vulkan, Vegesack, for BayDundalkThe 7105 tonne 

Dundalk Bay 

Begona. was again renamed, this time to Castel Biancoalso as the Spanish Line. 
the Cia. Transatlantica Espanola, known changed to Bremerhaven. Sitmar sold her in 1957 to 

tralia, with this later being  From 1953 she began operating between Genoa to AusBianco.
Castel 39 tonnes and was re-named reconstructed and had her tonnage increased to 10,1

and 1952. In 1952 she was year leaving from Genoa and several more over 1950 
 was to make a further trip later that Sydney on 23 April 1948 from Europe via Madras. She

, which arrived in Castelbianco was that of The first voyage to Australia by one of these ships
his task.  was among the first group of ships earmarked for tCastelbiancobe accepting them. 

nd Europe that either had already or would be used to transport these people to countries beyo
for a number of ships that would  commenced with the signing of a contract with IRO Reich

 resettlement of refugees in the former and 62 feet wide (138.7 x 18.9m). In July 1947 mass

 
 

 
 

 

 
 

 
 

during the period I was on the vessel.”
and, t. We did land a contingent in Wellington, New Zealspelling) for a period prior to obtaining employmen

se rne. I understand they were housed at Bongeala (excuembark at Trieste (Italy) and were landed in Melbou
ld ts from various countries in Europe; passengers wouDecember 1949. During this period we brought migran

l during the period February to  I served as third Mate on the aforementioned vesse“ Dundalk Bay” .the vessel, 
 on of 21inst. relevant to your arrival in this countryThe Sunday Times pleasantly surprised to read your article in 

s  Bamboore Crescent, Wanneroo. Mr Christie wrote: “ I wamuch-welcomed letter from a George S. Christie of 47
eived a s on Berwick Street, Victoria Park. Soon after I recpassenger roll from the Australian National Archive
e ship’s  the fact that I had recently obtained a copy of thtrip from Naples to Fremantle. This was prompted by

 highlighting the Dundalk Bay’s March 1950 The Sunday Times  In 1993 I wrote a feature article that appeared in33
m.)Mt Lawley as we were transported by train to Northa

o or maybe . I also recall the rusty roofs of Claremont, SubiacIndian Ocean, and finally disembarking at Fremantle
he mbo, a whale blowing water, probably somewhere in tCanal, with desert on both sides; either Aden or Colo

he Suez ng Mt Etna at Sicily’s eastern end; Port Said and trecollections I have are of Naples harbour; a smoki
 vivid  mind. Bunks, two high, were made of steel. The mostquarters their austerity certainly does not come to

 on-board  half years old, can recall, if only vaguely, these Ibid. p. 92. (Although the author, then four and a32
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s. 1940 and 1941 by Stalinist ethnic cleansing agencie
f eastern Poles had been deported in Kazakhstan or Siberia where hundreds of thousands o
ached there via Iran out of either the remainder of the 1940s in East Africa having re

had spent the second half of the war and Kozlowski family was relocated to WA on after they 
hat the three members of the from Mombasa, Kenya, to Fremantle and was the one t

 in February 1950. This last trip was second was in September the same year and the third
a in June 1949. Its  made her first refugee or migrant trip to AustraliGeneral W.C. Langfittthe 

 According to Plowman 36neral. ”  since they had all been named after an America geGenerals
. These ships were collectively referred to as the Reichin Germany and Austria, so the former 

eople were, at the time, housed in camps the New World, including Australia. Most of these p
tion of refugees from post-war Europe to that were to be used on the IRO's program of reloca

iers was one of 10 American World War II fast troop carreneral W.C. Langfitt The G

General W. C. Langfitt 

 only 183 were rescued Goya Of the estimated 7000 aboard 35. Titanicsinking of the 
ter witnessed many more deaths than the than 200 survived, meaning this 16 April 1945 disas

 nearly 6400 passengers fewer Goya’ss. Of she broke in half and sank in less than five minute
does struck her amidships after which was attacked by the Soviet submarine L-3. Two torpe

 Tank Regiment plus several thousand refugees, she thStolpe, and carrying members of the 35
 was nearly 100-kilometres off the Baltic port of Goya When the Norwegian-built 

upon Berlin.
leeing the Red Army which was advancing Germans from present-day northern Poland who were f

as Germany’s “Dunkirk”  was undertaken to move during 1945. This operation, sometimes referred to 
nd nearly three-quarters of a million soldiers Bay of Gdansk (Danzig) of some two million people a

s evacuations from the Hela Peninsula in the  was acquired by the German Navy to help in the masGoya
ay for the Hamburg-America Line. This other tonnes of the same name that had been built in Norw

 of 5230  should not be confused with a passenger/cargo shipGoya The Mowinckels Rederi's 
 was to be again as a cargo ship. Goya

her career as a migrant ship. In 1953 the migrants. Plowman says that this marked the end of 
 made three trips to New Zealand also carrying Goyawere made during 1950. In 1951 

merhaven, Germany, and  three remaining Australian trips were all from Bre Goya's
   34p was taken to Bremerhaven . . . to be taken to Australia as migrants, and this grou

ontrol. A total of 842 were selected Estonia, whose homelands were now under communist c
eople from Lithuania, Latvia and visited camps in Germany housing displaced Balts, p

m the Australian Government  During September and October 1947, authorities fro
eljevs were passengers. Plowman writes: and it was on this voyage that Janis and Helena Sav

 first was in March 1949 from Genoa  made four migrant carrying trips to Australia. TheGoya
 was capable of carrying 900 passengers. Goyaand refurbishing meant that the 

g  was converted to a passenger carrier. The refittinGoyafrom the IRO to transport refugees so 
49, Mowinckels Rederi gained a contract a service speed of 15 knots. Two years later, in 19
ed with a single screw and could travel at feet by 58 feet (133.8 x 18m). She was diesel power

 was a 6789-tonne vessel, and was 438 GoyaMowinckels Rederi, for use as a cargo ship. The 
 and acquired by the Norwegian line, L. Goyareparations. Two years later she was renamed 

 over to the Norwegians as war unconditionally surrendered, the Kamerun was handed
Reich In May 1945, the month Hitler's carried out these duties throughout the entire war.

rman Navy for use as a repair ship and the outbreak of war she was requisitioned by the Ge
 the Hamburg-West Africa run. With Kamerun and her sister ship, Togo, were employed on

 

 

 

 

 

“

in Europe during World War I. 1906-07, and with the American Expeditionary Force 
angfitt, Class of 1883, USMA, who served in Cuba,  Named in honour of Major-General William Campbell L36

."Titaniche people "nearly five times as many as went down on t
wning of almost 7000  to a Soviet submarine resulted in the death by droWilhlem Gustlaffthe times. The loss of the 

, successfully captures the atmosphere of , by Christopher Dobson, John Miller and Ronald PayneWilhelm Gustlaff
of the e Cruelest Night: Germany's Dunkirk and the sinking northern Poland at the turn of 1944-45 the book, Th

day ahead of the advancing the Red Army across present-For a concise account of the evacuation of Germans 35
 Ibid. p. 36. 34
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Ships Reaching Western Australia – 1948-50.

families. 
Szczesny  in July 1950, along with the Chorza-Purkhardt and Skaugumreached Fremantle aboard the 

under the Liberian flag. The Roszak family & Enterprises and renamed Ocean Builder and sailed 
elbourne. In 1964 she was sold to Ocean Shipping and her last such trip in November from Naples to M

n August also from Bremerhaven to Fremantle; Melbourne; from Bremerhaven to Fremantle in June; i
in March from Naples to  made four further trips to Australia during 1950; Skaugum

40destination in Australia. 
 and carry them to their Anna Salenons from directed there, to take on board the displaced pers

 was also Skaugum had to return to Aden, and Anna Salenwith 1600 persons on board. 
, developed engine trouble while outward bound Anna Salenempty, when another IRO ship, 

 was crossing the Indian Ocean returning to Europe Skaugum In December 1949, 
occasionally discussed by adults. 

are likely to recall having been were still minors during the 1950s in Wyalkatchem, 
ent that many migrants, even those who passengers. Plowman provides an account of an incid

aples for Newcastle with 1700 July 1949. During November the same year she left N
She made trips to Melbourne in May and her maiden voyage nine years after being launched. 

was re-built for this purpose and made for resettlement beyond war-devastated Europe, she 
ct to transport Displaced Person A year later, after Isak M. Skaugen gained a contra

  39number of freighters and tankers. 
wned a  to the Norwegian shipowner, Isak M. Skaugen, who oOstmarkof Transport sold 

nistry of Transport. In 1948, the Minister war, and she was placed under the control of the Mi
 as a prize of Ostmarkish claimed  When the Allies entered Kiel in May 1945, the Brit

38state for the duration of the war.”  
 to a quiet backwater and laid up in this incompleteafter the outbreak of war meant that it was “ towed 

 was completed Ostmark that the building of the four months after the outbreak of the war. The fact
, was launched in January 1940, so Skaugum, or the future Ostmark37Australian seamen; so all hands. 

Carnarvon, WA, resulting in the loss of 648 And it was this ship that sank the HMAS Sydney off 
 and was converted into a raider. Kormoran was renamed Steiermark With the outbreak of war 

vy. relevance in the history of the Royal Australian Na
 a ship that has considerable and tragic Steiermark,, and was sister ship to the Ostmark

 was known as the Skaugumen launched twin screws and had a service speed of 15 knots. Wh
owered by a diesel electric engine with were 552 feet in length and 66 feet wide. She was p

 had a tonnage of 11,620 tonnes and her dimensions SkaugumKiel and Howaldswerke, Kiel. 
Germaniawerft,  was German-built and was to be rebuilt in 1949 by SkaugumThe 

Skaugum 
 

 

 

 
 

 

otal landed.                        Arrival date.              T                                                   

 
 

                                                          

49.                          902.                                             21. 05.              Mozaffari.
      19. 04.49.                          617.                                                    Amapoora

12.10. 48.                          429.                                                           Kanimbla.
      125. .                        13.02. 48.                General Stuart Heintzelmann

 

.

 Ibid.40
 Ibid.39
 Peter Plowman; Op. Cit. pp. 58. 38

later settled in South Australia. 
n family which ime chapter to the town’s history and to the Kitchiwere associated with it, adding a truly tragic wart

yalkatchem oth young men although not long-term residents of Wperished at sea. In a very direct sense therefore b
David also - in the mid-Atlantic on her return voyage so that probably by a torpedo fired by an allied submarine 

k – ny to be held as a POW. But that supply ship was sunthe middle of the Indian Ocean to be taken to Germa
mewhere in transferred to the Kormoran’s supply ship at sea sointerned aboard the raider. David was subsequently 

fly of India by the Kormoran. This meant David was briecaptured aboard his ship when it was off the coast 
o was r, their other son, David, was a merchant seaman whmanager in the town during part of the war. Moreove
 Bank ts, with the father, Mr Kitchin, being the Nationalaboard HMAS Sydney were briefly Wyalkatchem residen
rished use the parents of one of the seamen, Peter, who pe  The Kormoran has significance to Wyalkatchem beca37
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41         18,945.                                                    TOTAL:                                             

31. 12. 50.                           1522.                                                          Anna Salen.
 3. 11. 50.                            1370.                                                    General Hersey.

24. 09. 50.                            1854.                                                Skaugum.             
12. 07. 50.                            1823.                  Skaugum.                                           

     11. 06. 50.                              671.                                                    Oxfordshire
   29. 03. 50.                            1019.                                                    Dundalk Bay

  1898.                2. 03. 50.                          .                                                  Fairsea
 02. 50.                            1164.                                                 15.General Langfitt.

6.  01. 50.                            1543.                   Skaugum.                                           
     25. 10. 49.                              256.                                                    Anna Salen.

8. 09. 49.                              675.         .                                                  Oxfordshire
     24. 08. 49.                            1566.                                                    Anna Salen.

      22. 07. 49.                              612.                                                   . Amapoora
22. 06. 49.                              899.                                                                    Goya.

 

.
.

 

                                                          
meaning the program succeeded in the adults were therefore additions to WA’s workforce, 
tering the workforce most of the 14,200 or the early 1990s. With migrant women generally en

ut 35 to 40-years later, so in the late 1980s arrived did not retire from the workforce until abo
on the basis of age and that those who that Australian migration officials were selecting 

tainly below 30. What this meant was markedly younger, probably averaging around 25, cer
-35 age group while females were passenger roll shows that most males were in the 25

can of the Dundalk Bay’s  Although a precise average age cannot be given a s
quarter breakdown. 

000, so roughly a three-quarter to one-14,200 were adults with children making up nearly 5
ing WA during 1948-50 about  Finally, of the 19,000-odd Displaced Persons reach

42re-war Magyarization program. whom had adopted Hungarian names under Budapest’s p
y had a sizeable German minority, some of Hungary as their nation of origin since that countr

e same may also apply to some giving country of origin may have been Sudeten Germans. Th
me of those giving Czechoslovakia as their Poland were Ukrainians. It is also possible that so

 others who hailed from pre-war newcomers since some may well have been Jews, while
ctly the ethnic break-up of these  These figures should not be seen as reflecting exa

Belgium, Luxemburg, Spain and Switzerland. 
(7); Belarus (5); and one each from Germany (152); Bulgaria (91); Albania (25); France 

choslovakia (842); Russia (318); represented were: Estonia (524); Romania (174); Cze
bering 1051. Other countries 1320. The other large group was from Lithuania, num

below the Hungarian component of Republic of Ukraine, numbered 1254, which was just 
e correctly, the Soviet Socialist nearly 2000 from Latvia. Those from Ukraine, or mor

 from Yugoslavia numbered 2892, with 8236 were from Poland. Those categorized as hailing
r the three years 1948-50, Of the 19,000-odd Displaced Persons reaching WA ove

     
 

 

hodox, so be it. interpreted the former to mean Greek (Christian) Ort
eone icing Jews can be either Orthodox of Liberal if somof the small number of Jewish migrants. Since pract

y in the case an ambiguous description under the religion categorAustralian officials appear to have opted to place 
dents eated state of Israel. To ensure there were no incisince Egypt was in a state of war with the newly-cr

 waterway jected to Jewish passengers transiting through thispossibility that Egyptian authorities could have ob
distinct ralia passed through the Suez Canal and there was a Germany because all migrant ships destined for Aust

g in egorized by Australian immigration officials workinto Mrs Lieblich, however, she was probably thus cat
. According hich I naturally interpreted to mean Greek Orthodoxlisted under religion as being Orthodox (“orth.” ) w

 had been  passenger roll I noted that she as Fala LindenbaumDundalk Bay’sFremantle. When I later inspected 
ey to  there were two other Jews on that March 1950 journGhetto. She advised that as well as the two of them

tle. Both women had survived the Rzerzow during the March 1950 journey from Naples to FremanDundalk Bay 
on the  Perth, who, with her sister, had been a passenger  In December 2004 I met a Mrs Fay Lieblich of North42

ect with the Heintzelmann having made two trips. dates is correct. It may well be that both are corr
ch of these ate of arrival. The author is unable to confirm whiwhile Nonja Peters gives 13 February 1948, as the d

r 1947, Stuart Heintzelmann reached Fremantle on 28 Novembewill note that Peter Plowman says that the General 
eaders versity of WA Press), Nedlands. 2001. pp. 292-93. R  Peters, Nonja; Milk and Honey – but no Gold. (Uni41
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 POWs who contemporaneously worked as them, were somewhat similar to those of the Italian
hat his war years, all five and a half of prisoner-of-war and worked as a miner. This meant t

o was interned as a  and its allied forces in September/October 1939, sReichfall of Poland to 
oni had been captured with the  Like several others who settled in Wyalkatchem Ant

rms in his region. early teens. Antoni before the war had worked on fa
outbreak of World War II while in her Hildegard returned to Starograd shortly before the 

was then German East Prussia. However, since it was incorporated into Russia in 1945, but 
hood in Konigsberg, now Kaliningrad, Pomerania. However, she had spent much of her child

sent-day Szczecin or in what is now Polish Starogard, which is situated just south-east of pre
wife was an ethnic German, being born in eastern Poland, in the Bialystok region, while his 

ving been born in Grozimy, so in north-Antoni Bajkowski (1918-2003) was an ethnic Pole, ha
pied Germany, in Celle-Gross Hehlen. Antonnette, both of whom were born in post-war occu

lus their two daughters, Susi and 1950 and included Antoni and Hildegard Bajkowski, p
the Dunkalk Bay, on 29 March THIS Bajkowski family arrived in Fremantle, aboard 

  
Bajkowski 

MILIES. NINETEEN WYALKATCHEM MEDIUM TO LONG-TERM MIGRANT FA

43capacity of about 500, was also utilized. 
 Point Walter Migrant Hostel, with a Tasmanian Hydro-Electric Scheme. And after 1947 the

 to work on the were en routewho 1947 to accommodate Polish servicemen from Britain 
rmy Camp was briefly used during Army to accommodate migrants. Nearby Karrakatta’s A

itary camp and had been loaned by the 1947 and 1949. This, however, was a refurbished mil
f 500 persons, was operational between venue. Swanbourne Migrant Centre, with a capacity o

also Commonwealth Hostels Pty Ltd 54). Graylands and Dunreath Hostel in Belmont were 
 the Immigration Centre (1947- In metropolitan Perth, Graylands was the venue for

Ltd.  fell under the control of Commonwealth Hostels Pty 
e were operational during 1951 and  could each accommodate about 200 persons. Both thes

lbany and Collie had migrant hostels that and industrial targets. In addition to Cunderdin, A
 cities Reich out of England against Empire, especially for Bomber Command that operated

d airmen trained across the British Empire Air Training Scheme that saw several thousan
e where air crew were trained under the 1952. During the war years it had been the RAAF bas
. It was operational between 1949 and which had a capacity of between 700 and 750 persons

amp, the Cunderdin Migrant Centre,  Cunderdin was also briefly a venue for a transit c
to 4500. 

s, while the Army Camp could hold up The Holden Centre had a capacity of some 850 person
tham Reception and Training Centre). generally referred to as the Northam Army Camp (Nor

uring 1949-51 there was also what was operational until 1957, and again during 1962-63. D
opened in 1949 and remained Immigration Accommodation Centre in Northam, which 

nt settlers lived in was the Holden establishments. The one most of Wyalkatchem’s migra
tres in WA that were transit residential of Immigration had no fewer than 11 immigration cen

lkatchem, the Commonwealth Department or Displaced Persons intake that’s pertinent to Wya
ly cover the post-war refugee BETWEEN 1947 and 1954, the years which well and tru

WESTERN AUSTRALIAN IMMIGRATION CENTRES. 

chapter must be judged as having been successful. 
this regard, therefore, this WA migration a major international mining region after 1964. In 

lowing the emergence of the Pilbara as marked boost in economic development and growth fol
s need for workers when it witnessed a cohort, therefore adding signficantly to the state’

 the so-called post-war baby boom workforce alongside Western Australians who were in
Offspring of these migrants entered the sense that it gained a sizeable number of workers. 

 

 

 
 

 

nja Peters Milk and Honey – but no Gold. Information from this section was obtained from No43
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quently immediately housed in a WAGR the camp for a only a short period. They were conse
rivals which meant that they were to live in stationed, arriving later than most of the other ar

here they were briefly   The Bajkowskis reached Wyalkatchem, via Koorda, w
January 1947, and Antonnette in June 1948. 

e part of the family was born, Susi in captivity. They married in Celle-Gross Hehlen, wher
riend knew Antoni, now freed from and was seeking a book from a girlfriend whose boyf

interest in the Polish language  Antoni and Hildegard met because she had taken an 

46underground than on the surface. 
have decided that it was safer where he was given a choice of work and appears to 

 said he worked in a coal mine  Dad was a POW at Scheunen, near Celle, Germany. He
n Wyalkatchem:  According to Bajkowski’s son, John, who was born i

Italian or German PWs in Australia. 
ies. No such classifications applied to by SS and other German racial and demographic agenc

e classified as a racially inferior entity in Wyalkatchem. Poles, it should be remembered, wer
 a rule they faired worse that the Italian PWs work for, it would not be inaccurate to say that as

rman farmers they were allocated to  during the war years was harshly treated by the GeReich
o was compelled to work in or for the exaggeration to say that every Pole or Ukrainian wh

kowski's case. Although it would be an 1950, and this most certainly applied in Antoni Baj
ttled in Wyalkatchem in or soon after late experienced by several of the Polish menfolk who se

 was ReichW life in the Hitler Weale's excellent, even if brief, description of PO

45al trauma associated with combat . . . had been subject to the severe physical and emotion
 gear on capture; and, of course, almost all clothed, had lost much of their equipment and spare
n summer. They were often inadequately was bitterly cold in winter and uncomfortably hot i

tary, overcrowded accommodation that survival. Most prisoners found themselves in unsani
virtually everywhere it was a struggle for effort) . . . Conditions varied between camps, but 

gerous’  or directly connected to the war captors but could not be used in work that was ‘dan
privates were obliged to work for their agricultural labourers, miners, navvies and so on (

rk, often as , in which NCOs and private soldiers were put to woArbeitskommandosparties or 
f satellite working  supported, in addition to the main camp, a group oStalag Each 

an occupied country like Poland. 
ng region, be it in Germany, Austria or prisoners who were engaged in work in the surroundi

 several thousand which were sizeable barbed wire compounds that held Stalag, abbreviated to
, usually Stammlagercalled , writes that most POWs were interned in what were Englishmen

Renegades: Hitler’s eale, in his book, attempting to portray it as something it was not. W
fing this chapter or aspect of the war, not should be added that its producers were really spoo

soner life. Though here it  which gave an even less accurate impression of priHogan's Heroes,
he American television series,  Weale could perhaps have included a reference to t

44 different. home and from the Red Cross. In reality it was very
 the tempting contents of parcels from amateur theatricals and escape attempts, fuelled by

sted of an endless circuit of choir practice, to gain the impression that life for the POWs consi
 in a British public school. It would be easy enjoyed conditions that were not dissimilar to life

prisoners and their ilk have managed to foster the idea that Escape, The Wooden Horse 
. The Great at conditions were actually likesucceeded in creating a very false impression of wh

n Germany have, by and large,  Post-war books and films about life in POW camps i
istorian, Adrian Weale, at some length. Heinrich Himmler's SS, it’ s worth quoting English h

Reichsführer-SSunits of  or any other German fighting arms, except perhaps Wehrmacht
 fate of those captured by the  To gain an insight into and an appreciation of the

held in WA. 
 were far more arduous than Axis POWs Reichbe noted that the experiences of those in the 
 much shorter period. However, it should farm hands in the Wyalkatchem district though for a

 

 

 

 

on with John Bajkowski, September 2004. Author’s telephone interview and email communicati46
 Ibid. pp. 100-101. 45

denfeld & Nicolson), London. 1994.  p. 100.  Weale, Adrian; Renegades: Hitler’s Englishmen. (Wei44
 

 



27
________________________________ ___________________________________________________

0) Polish and other migrants in Wyalkatchmen (1950-197  

Piekarczyk on the piano accordion
e held with music supplied by Stan was not big problem it used to be. Many parties wer

tting a feel for the place and the language getting better by the year. Most immigrants were ge
ened. Life in general was good and hearing Mum yelling, who knows what would have happ

tween the railway line. If it was not for Susi Perth as a result of falling down the ash pit in be
 spent many months in hospital in saw many family possessions acquired over time. Mum

s in Perth. A trip to Perth by train  The buying of furniture and the like was from Boan
he camp:   Quoting John again on several aspects of life in t

 the hospital and finally as barmaid at the hotel. Senator Bertie Johnson; followed by being a cook at
amily of the late and legendary Country Party at the Wyalkatchem Hotel, then still owned by the f

amily. This was followed by working in the kitchen Hildegard worked as a domestic for the de Pierres f
his commodity from this lake. At the same time had the salt supplying contract and right to farm t

 this was probably for Norman Edwards who Wyalkatchem. Although one cannot now be certain but
 Lake Hindmarsh, south-west of  Antoni also worked in his own time bagging salt at

Bracknells were the  Marcinowiczes. 
racknells. The family on the other side of the Railway Terrace, next door to the Poprzecznys and B

o the town to live at the western or Perth end of in the “kemp” , in cabin quarters, before moving int
urn to Wyalkatchem. The Bajkowskis briefly lived Merredin where he would stay overnight and then ret

ling on a motorised trolley to Mukinbudin and the job of being a length runner which meant travel
 repair work, in later years he took on  Although Antoni remained in WAGR undertaking track

ember 1955. when the Bajkowskis relocated to Wyalkatchem in Dec
is arrangement came to an end in of Durham and the Royal Medical College, London. Th

medical qualifications at the University came from India in January 1951, having gained his 
s general practitioner, Dr Fratel, who the convent and after school on Friday Wyalkatchem’

n Koorda by Father Reginald Hynes to Street. On Sundays she was driven from her family i
 Sister in the convent house on Johnston Wyalkatchem since she boarded with the Presentation

rda, Susi attended school in  Even while the Bajkowskis were still living in Koo

48oom house. few months later our family was moved to a two-bedr
 A o make a wooden floor as prior to this it was dirt.cabin, tent and tin kitchen. Dad trimmed sleepers t

. After the tents, accommodation was upgraded to a sections between the tents to give extra protection
 kitchen plus two bare beds. Dad covered in the Koorda consisted of two tents and a tin shed as the

 he worked on the railway. Accommodation in Wittenoom or Koorda, and opted for the latter where
n-style. I’m sure Dad had the option of working in Brothers, the butchers who supplied meat in Europea

 and migrants very soon found Roediger John said: In Northam families would walk into town
. BayDundalkel to Australia aboard the Sydney but was allocated at the last minute to trav

the family was to have settle in Wyalkatchem on 2 November 1952. According to John, 
. The third child, a son, John, was born in Dundalk Bayin late March 1950 aboard the 

lies they had reached Fremantle  Like several of the other Wyalkatchem migrant fami

47Presentation Convent. 
e. Both daughters and John attended the house situated at the western end of Railway Terrac

 

 
 

 

.

                                                          

married to Betty Newport, also had two children. 
yalkatchem, had had two children, while John, Antonnette who had earlier married Robin Downs of W

ph Piestrzeniewicz and has three children.  Antoni died in January 2003. Susi had married Jose
 her husband Graham Allen.  2000 moved to Mandurah to lived with Antonnette and

 Hildegard moved to live in Bunbury and in until retiring in 1982. Nine years later Antoni and
th the WAGR and later a storeman  In Merredin Antoni was to be a trades assistant wi

49Northam Camp. 
le from the days on the ship or as well as with the WAGR. Many knew or knew of peop

ugh Wyalie being Water Supply workers exist. A number of transient workers also came thro
e did  Because of the large numbers of Poles a social lif

 

 Ibid. 49
on with John Bajkowski, September 2004.   Author’s telephone interview and email communicati48

Bay”. pp. 44-45. 
 “ IRO/Dundalk Hereafter, Sailing from Naples on 4 March. [1950]. Dundalk BayBagnoli Camp, Italy, on S/S 

rom t to Australia Nominal Roll of Emigrants Departing f International Refugee Organization Group Resettlemen47
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 regarded themselves as ethnic Germans and referred to persons who were either regarded or
Reichrmans outside the  – literally a German folk. This term applied to GeVolksdeutscheas a 

ogators as what was then known  Jozef was consequently classified by German interr

52d served on the Russian Front. . He worked his way up to the rank of lieutenant anmacht
Wehr-rman Army, where he served in the man descent and as a result drafted him into the Ge

ed that my father was of Ger-The Germans, being thorough by nature, had determin
troops. Here Leslie says: prisoner by German forces, which included Austrian 

the Polish Army and was taken  With the outbreak of World War II Jozef served in 
ling doors and windows. owned a joinery business that specialised in assemb

father being a qualified carpenter who Purkhardt family were quite well off with his grand
d in central Poland. Leslie says that the based on steel works and steel fabrication, situate

arch 1930, a town whose economy was Leslie’s mother, Irene, was born in Ostrowiec, in M
ed Austro-Hungarian Empire, while when this region was within the soon-to-be-dismantl

 Poland, in September 1913,  Jozef had been born in Lwow, south-eastern pre-war

51with a number of Polish families. 
e, was born, in September, and I stayed about a year. While in hospital my sister, Ina Mabl

my mum was hospitalised for  My dad left Perth and settled in Northam. In 1951 
ia: Australia. He said of these early months in Austral

ths after the couple had arrived in was born in Northam in October 1950, only three mon
 their son, Leszek (Leslie), who  Our main source for the Chorza-Purkhardt family is

ble to take his wife and son. transferred to Wellington Dam near Collie and was a
t Mundaring Weir from where he was works, away from his family in Northam, and later a

fan Szczezny first worked in a Perth glass situation not dissimilar to the Szczesnys where Ste
hile Irena remained in Northam, a assigned to employment in Perth metropolitan area w

 in Northam. After a short time Jozef was reaching WA at this time they were initially housed
and Szczesnys. Like others  in July, 1950, on the same journey as the Roszaks Skaugum

ved in Fremantle aboard the THIS couple, Jozef and Irena Chorza-Purkhardt, arri

Chorza-Purkhardt 

  50closest Australian friend, Ian Ashelford. 
nyone in the town, not even with his by the 1960s and was not to maintain contact with a

ned below, he had probably left WA Kozlowski children, Rose and Waclaw, who are mentio
teps, at least for a time. Like the two Show, meaning he had followed in his father’s foots

de-show stall at the Wyalkatchem Agricultural return at least once as a sales attendant with a si
ore the mid-1950s Jozef was to  Although the Baluchs had left Wyalkatchem well bef

, near his mother’s place of birth. south-west of Lublin and 20-kilometres from Krasnik
scieradow, which is 65-kilometres quickly moved into the workforce. He was born in Go

Wyalkatchem in late 1950, relatively Jozef, who was nearly 12-years old when he reached 
 living in Wyalkatchem’s railway camp. 1939, so was markedly older than the other children

only child, a son, Jozef, was born in March of Lublin, present-day south-eastern Poland. Their 
n Zolkiewka, about 40-kilometres south seven years younger than her husband and was born i

 fairs in Poland. His wife, Boleslawa, was some stage in his life, worked as a small trader at
 he, at least at  passenger list or nominal roll as a factory workerDundalk Bay’sshown on the 

d for migration to Australia. Although was born in 1902 so was relatively old when accepte
the south-east of present-day Poland. He of the family was Jan who was born in Przemysl, in 

ss than two years. The head THE Baluchs remained in Wyalkatchem for probably le

Baluch 
 

 

 

 

 

 

 Ibid. 52
on with Leslie Purkhardt, May 2005.  Author’s telephone interview and email communicati51

and religious items. “ IRO/Dundalk Bay” . p. 34. 
an Baluch traded in brick-a-brack  soon after departing Naples in early March 1945. JDundalk Baymet aboard the 

en they nd seasonal fairs. The two remembered each other wh1930s as a trader. For a time he attended monthly a
e late larly visited her village of Skierbieszow during th According to Helena Poprzeczna, Jan Baluch had regu50
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rian reasons, or any of the tens of Cross who co-operated with the Germans for humanita
ality, or any members of the Polish Red who “worked for Hitler”  no matter what their nation

“collaborators”  any forced labourers  Finally, we should not include in the category of 
so many who settled in Wyalkatchem

ced by , that is, people whose fate was like that experienReichganged to work in the wartime 
ment of all those who were press- Also worth highlighting here is Piotrowski’s judge

55ish command. ‘press-gang’  conscripts served willingly under Brit
ir capture by the Allies, some 90,000 of these country.”  It is little wonder, then, that after the

ces in the home  century, have already led to numerous death sententhunheard of in the 20
n from this press-gang conscription, “The determined resistance to and the mass desertio

these unfortunate, involuntary conscripts: General Wladyslaw Sikorski addressed the plight of 
, and automatically drafted into the German army. Volkslisterounded up, placed on the 

 were Reichat had been incorporated into the Poles of military age in the western territories th
 subject, Stefan Korbonski, in 1942 all occupied Poland]. According to one authority on the

inside German and Soviet- [the clandestine Polish national underground army KrajowaArmia
ation), compared with 380,000 in the Organization Todt (a technical paramilitary organiz

and the Wehrmacht  400,000 Poles in the functions (the usual case). By war’s end there were
ed arms or were used in auxiliary were forced in the Germany army, whether they carri

ors the hundreds of thousands of Poles who Neither should we include in the list of collaborat
) Volkslisteames on the Racial Register (Silesian Polish nationals simply by placing their n

erpolen, Maurian, Kashub and  For example, the Nazis tried to Germanize the Wass

54 be considered as collaborator.”  notthe former should 
”  and claims collaboration and the term conscriptionneed to “distinguish between the term 

sue, however, Piotrowski advises of the within the Polish chapter. When considering this is
ven if very distant, are considered  The role of Polish citizens of German ethnicity, e

within the context of both these terrors. 
huanians and Ukrainian collaboration he therefore surveys Jewish, Polish, Belorusan, Lit

e chapters on the Soviet and Nazi Terrors by Stalin’s Bolsheviks. As well as carrying separat
 and Reich947, by the forces of Hitler’s responded to Poland’s occupation between 1939 and 1

tudy focuses upon how each of these which there were many ethnic groups. Piotrowski’s s
es and Canada today, a society in Pre-war Poland was, like Australia, the United Stat

47. Forces and Genocide in the Second Republic, 1918-19
ith Occupying Poland’s Holocaust – Ethnic Strife, Collaboration won wartime collaboration, 

ew Hampshire, in his path-finding book Professor Tadeusz Piotrowski of the University of N
d this is Polish-born American historian, Probably the writer who has most concisely explaine
is worth considering it in greater depth. other Poles who found themselves in Wyalkatchem it 

o markedly different to that of the  Because this background or wartime experience is s

53 Germandom. Reichwho were seen as having ancestral blood ties to 
community – folkdom – were all those foremost a racial one and included in the Germanic 
ler Movement’s ideology was first and which many did not. It should be noted that the Hit

age,  citizenship or perhaps even speak the German languReicheven though they did not hold 
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  Ibid.55
, Inc. Publishers), Jefferson.  1998. p. 83.the Second Republic, 1918-1947. (McFarland & Company

e in ife, Collaboration with Occupying Forces and Genocid Tadeusz Piotrowski; Poland’s Holocaust: Ethnic Str54
because of the distinct or non-Polish surname.classified and this happened in his case, probably 

 be so n military officials were seeking out all who couldsure of, however, is that Nazi and/or wartime Germa
an be  officials in the 65,000 German category. What we chis family were included by Austro-Hungarian census

hardt and s 65,000. We cannot, however, be sure if Jozef PurkUkrainians, 3.42 million; Jews, 872,000; and German
.63 million; nality composition of Galicia in 1910 was: Poles, 3Magocsi, in his book, History of Ukraine, the natio

According to Paul Robert fter the war were Australianised.much the same way as Poles migrating to Australia a
Polonized, in d, many centuries earlier with all gradually being origin had settled here, as in other parts of Polan

 People of German  century this area had had a small German minority.thofficials. However, even before the 19
Austrian  meant that the administrative strata tended to be 1918 was part of the Austro-Hungarian Empire, which

 century and until thtern Galicia during most of the 19The area around Lwow was traditionally known as Eas53
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ya. , in February 1950, having sailed from Mombasa, KenW C Langfitt
General artime American troop carrier, Poles the Kozlowskis reached Fremantle aboard the w

he Wilson family. Like nearly 1200 other hand while Rozalia worked as a shop assistant for t
n Hall. Waclaw worked briefly as a farm house on Wilson Street, diagonally opposite the Tow

n the town, not in the camp but in a rented brother, Waclaw, spent less than 18 months living i
 old in 1950, a year younger than her She and her two children, Rozalia, who was 14-years

ka, a qualified seamstress. THE head of this family was a widow, Helena Kozlows

Kozlowski 

early half a century. re-establish this 1950s contacts which dated back n
ivate holiday on Australia’s west coast to with these Leslie took the opportunity to have a pr
ional airlines. After completing business Bombardier sells aircraft to several Australian reg

 made possible due to the fact that and also her brother, Michael Roszak. The visit was
szak and her daughter, Lil Drinkwater, visiting Wyalkatchem went to Bunbury to meet Mrs Ro

d to WA for a visit and although not (born 1987) and Natalie (born 1989). Leslie returne
gineer. Leslie has two children, Adam Bombardier Aerospace, working as an aeronautical en

ned the Montreal-based engineering giant, University studying engineering, after which he joi
real where he attended McGill and Andrew (born 1983). Leslie has remained in Mont

e has two children, Yuliss (born 1980) October 2005. Ina later moved to Vancouver where sh
 born in 1930, was still alive in   Jozef died in 2002, aged 89, while Irena, who was

.  AureliaCanada, via Europe, aboard the 
eft Fremantle that month and reached hold-up due to disputation on the docks. The four l
til August 1959 because of a shipping Quebec. Leslie says the family remained in Perth un

 their voyage to Canada, namely following year the family left Wooroloo to commence
nd relatively close to Perth. In the still a sanatorium township in a woodland setting a

oroloo, which, in the 1950s, was  Both the Chorza-Purkhardts were to find work in Wo

57Wooroloo. stay did not last too long for in 1957 we left for 
rish church. But alas, the Wyalkatchem Sister Clement our teacher. Father Hynes ran the pa
 Mother Veronica was the principal and friend Michael Roszak. I attended the Convent where

rzykowski, and across town was my other a little over to our right lived my friend Eddie Wy
n were my friends. Across the road and next door to the Walkerdens – Russell, Bobby and Ly

em. We lived on Flint Street,  My best and most memorable times were in Wyalkatch
in. Wyalkatchem and Merredin, Northam and even Mukinbud

trains travelling between moved to Wyalkatchem where he worked as a guard on 
tion within the WAGR and in 1955 Workshops. Leslie says that his father sought promo

work on the railways or at the Railway hundreds being employed either directly by WAGR to 
 migrants, particularly Poles, many settle in Midland Junction, then a major centre for

to Perth metropolitan area and were to where they lived for about a year. They next moved 
s relocated to nearby Toodyay  Three years after reaching Fremantle the family wa

arranged for Irena to do likewise. 
. Several years later he clandestinely westwards into present-day Germany, to Wolterdingen

ey were being watched he opted to flee contact with each other. Because Jozef suspected th
e members of which maintained regular father was associated with an underground group, th

rn in Ostrowiec. Leslie says that his was the plant manager’s daughter. Irena had been bo
 plant where he met Irena Kozera, who Srednia) as a personnel manager in the town’s power

und work in Skaleczno (now Scicnawka newly Sovietized Poland. Jozef Chorza eventually fo
 as not to be identified within the reached Warsaw and took another surname, Chorza, so

 escape from after which he eventually by the Red Army an ordeal he managed to survive and
at his father’s unit was surrounded  In the final days of the war Les Purkhardt says th

56. Hitlerjugend
fted into Nazi youth groups such as the thousands of kidnapped Polish children who were dra

 

 

 

 

on with Leslie Purkhardt, May 2005.  Author’s telephone interview and email communicati57
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to various parts of the British Empire. continued, the Polish civilians were parcelled out 
the Battle of Monte Cassino. While the war – they later fought for the liberation of Italy at 
lestine - and in some cases via South Africa join the Allied forces in Europe. Travelling via Pa

Iran, Anders’s army did manage to  Those who left kept fighting. After recovering in 
communities in Kazakhstan and northern Russia. 

r descendants still live in ethnic Polish others never left at all. To this day, some of thei
 for the war to end to be repatriated. Still Polish division of the Red Army. Others had to wait

y joined the Kosciuszko division, a  Belorussians former fellow citizens. Some eventuall
ng with their Jewish, Ukrainian and General Anders left thousands more Poles behind alo

ins and sent to Iran. In his haste to leave, civilians, including many children, were put on tra
4,000 Polish troops, and another 41,000 Soviet Union altogether. It was a vast operation: 7

ion to evacuate his troops out of the his army wet towards the front line, he won permiss
plan in March 1942. Instead of marking situation might worsen, General Anders changed his 
bject to unexplained arrest. Fearing the Embassy, deployed around the country, were still su

 were poor. Employees for the Polish  In addition, relations with the Soviet authorities
option departure en masse. 

regation in the USSR leaving as the only possible to maintain and feed those who he was cong
d Anders decided that it was simply not arresting people, finally came to breaking point an

s, who were still arresting and re- Relations between Anders and the Soviet authoritie
. ReichPoles who had reached Fremantle via the 

n being referred to or spoken of by those changed to African Poles or simply the Africans whe
 in Western Australia, their name was being referred to as the Anders Poles. Later still,

 Siberian or Kazakhstan Poles often General Wladyslaw Anders. This was to result in the
 Polish Army which was to be led by Government in London could create inside the USSR a

d ‘amnesty’  was so the Polish  According to Applebaum the reason for the so-calle

60the two new ‘allies’  were shaky. 
as not the time to quibble: relations between describe the freeing of innocent people, but this w

ion’s use of the word ‘amnesty’  to  On the Polish side, many objected to the Soviet Un
en had committed a crime. them “an amnesty”  as if these men, women and childr

cale release by alleging that it had extended to the Stalinist administration justified this large s
ng that the Soviets had legality on side citizens managed to escape. Never slow in maintaini

is former ally, these Poles and Polish unique wartime circumstances where Hitler invaded h
ly did not escape. But because of the once one was ensnared within that Gulag one general

0,000-odd internee group was unique in that doing so she makes the pertinent point that this 10
 In 59. , briefly considers these Poles and Polish citizensGulag - A Historyinnocent people, 

ent and murder of so many  Anne Applebaum’s epic study of Stalinist imprisonm
o India, the Middle East and to East Africa. Allied (British and American) assistance via Iran t

d in London to make their way, with under the terms of the Sikorski-Maisky Treaty signe
ave the Soviet Union during the war from their homes - only about 100,000 managed to le
e ethnic Poles who had been expelled  Of the million or so Polish citizens – not all wer

that summer. 
the Soviet Union  This treaty was signed because Hitler had invaded 58negotiated their release. 

the Sikorski-Maisky Treaty Moscow and the Polish-Exile-Government in London – 
ntil l942 when a treaty between Western Siberia or Kazakhstan where they remained u

ees were dispatched by train either to them in September 1939. These Eastern Polish expell
ith Berlin’s concurrence after occupying sovereign Polish lands, which the Soviets annexed w

cy of forcibly de-polonizing these 1941 by Stalin’s NVKD, as part of a deliberate poli
 Eastern Poland between 1940 and mid-Indian Ocean voyage had been forcibly expelled from

 on the trans-General W C Langfitt All the 1180 former Polish citizens aboard the 

 

 Ibid. p. 407. 60
pp. 407-409.  

  London, New York, Camberwell. 2003.  See especially Anne Applebaum; Gulag – A History. (Penguin Books),59
uth-eastern fronts. Soviet War of 1920 on both the north-eastern and so

he Polish-on. Sikorski played an important fighting role in twhile Ivan Maisky was the Soviet Ambassador to Lond
n  Defence Minister of the Polish Government in Londo Wladyslaw Sikorski was both the Prime Minister and58
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ary Young Liberals still vividly recalling been quite extraordinary with many of his contempor
0s. His impact on people appears to have contested a State Parliamentary seat during the 196

oung Liberal Movement and even Perth where he emerged as an iconic figure in the Y
g farmer. Howe later returned to live in hailed from Carlisle, was employed by a Korrelockin

bout one year to Ernie Howe, who While in Wyalkatchem Rozalia had been engaged for a

64not continue beyond that meeting. But the contact between Rozalia and the Wilson did 
 Australia from New Zealand in 1959. met the couple in Sydney on his way back to Western
ich of these names. Mr Wilson briefly the name Howes or House. Mr Wilson cannot recall wh

yal Navy or Royal Australian Navy with where she married a onetime sailor either of the Ro
ohn, Rozalia went to live in Sydney Mrs Wilson. According to Mrs Wilson’s eldest son, J

e she maintained contact by letter with owned three stores on Railway Terrace and for a tim
t two years by the Wilson family who them. However, Rozalia worked was employed for abou

 to, failed to locate ”  Poles, as these Poles were also commonly referredGeneral Langfitt
ly closely-knit “Siberian”  “African”  or and Waclaw’s later whereabouts amongst the relative

ed school. Inquiries about Rozalia’s to Wyalkatchem where neither Rose nor Waclaw attend
a boarder after which the family moved attended the Presentation Convent in Goomalling as 

 in WA indicated that she had briefly peoples who had known Rozalia both in Koja Camp and
ity, including clubhouse. Several which by the mid-1950s had a sizeable Polish commun

son had left the town to live in Northam, mid-2004 indicated that the mother and perhaps her 
, in Wyalkatchem. Inquiries made during expulsion/migration to reside, even if only briefly

 Soviet-initiated Siberia/African  The Kozlowskis were to be the only Poles from this

63hildren. communities in which to nurture and educate their c
nity”  who united to develop lively and creative participant observed, an “ incredible pool of femini

likowski, 1983, p. 85). They were, as one children, including some 1500 adolescent girls (Kró
y service, 6000 women and approximately 8000 including 3500 older men who were unfit for militar
n total these camps held some 19,000 people, supplying these people with food and necessities. I

tion may have been the sheer logistics of of people involved, a simple though obvious explana
cret of the British government” . Given the numbers equator to the Cape of Good Hope remains still a se

 reason for this dispersal of the camps from the [Father] Królikowski (1983, p. 84) claims that “ the
ad been receiving Polish refugees since late 1942. throughout East and Southern Africa, all of which h

r Polish displaced persons, scattered  In total, there were twenty-two different camps fo
According to Maryon Allbrook and Helen Cattalini: 

62camp in Mexico and in another camp New Zealand. 
ia; and about 1500 orphans settled in a of East African camps; 5000 settled in camps in Ind

or Palestine; 19,000 transferred to a network 70,000 to the military for training either in Iraq 
ursed from Teheran as follows:  In round figures this 100,000-odd people were disb

with dependents. 
military or potential military personnel had been released by the Soviets because they were 

UNRRA and IRO. These fortunate 100,000 Polish Government-in-Exile, the British, and later 
e subsidized by the London-based network of East and Southern African camps that wer

from late 1942 until January 1950 in a while the women, elderly, sick, and children lived 
d Polish Army that later served in Italy cleansed Eastern Poles were used to form a regroupe

his sizeable group of ethnically  Generally speaking the men and older boys within t

61rea testimony to their post-war exile. and Polish restaurants still found in west London a
he Polish clubs, Polish historical societies never return to Soviet-occupied, post war Poland. T

lestine, even East Africa. Most would Polish children wound up in orphanages in India, Pa

 

 
 

 

“

 

ve.to cast light on where she chose to subsequently liin Africa and later in Western Australia were able 
 family ettle in Sydney. None of those who knew her and hernow of Padbury for advising of Rozalia decision to s

chem and John Wilson formerly of Wyalkatchem and The author wishes to thank Gladys Wilson of Wyalkat64
 Ibid. Allbrook & Cattalini. p. 83. 63

3. aga of  Polish War Children. (Buffalo, New York). 198Krolikowski, Lucjan, OFM. Conv. Stolen Children: A S
w up in New Zealand. (Wellington). 1974. and, Skwarko, K. The Story of 733 Polish Children who Gre

so: ernment Publication Service), Canberra, 1995. See alAllbrook, Maryon & Cattalini, Helen. (Australian Gov
ment.  their experiences of Exile, Dispersal and Resettle The General Langfitt Story – Polish Refugees Recount62

 Ibid. pp. 408-09. 61
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brick factory. 

e her brother was required to work in a directed to domestic work on a farm in Utmetan whil
erman occupation years. Czeslawa was of thousands of Poles, and Ukrainians, during the G
his was experienced by many hundreds dispatched by train to Hamburg, on the North Sea. T
n soldiers and loaded on to a truck to be aged 18, were taken from their family farm by Germa

 she and her brother, Jozef, then  Czeslawa’s parents were farmers. At the age of 14,
now came under Moscow’s control.  

itler-Stalin Pact, so that where Peter hailed from been in 1939, following the Molotov-Ribbentrop or H
 porated into the Soviet Union in 1944-45, as it hadpointing out that all of Eastern Poland was reincor

grating to Australia in early 1950. It’s worth American armed forces, in which he served until emi
he spring of 1945 he joined the , in the Utmetan region. After being liberated in tReichfarms within the 

e remainder of the war working on  he understandably opted for the latter so spent thReichfarm in the 
 of remaining interned as a POW or working on a like so many other prisoners-of-war, had the choice

ge 18 and was taken a prisoner in 1939.  Since he, years his junior. Piotr joined the Polish Army at a
hough born in the same month, was 12- Peter was born in January 1915 while Czeslawa, alt

66ands or orchards. area villages. Some Jewish families owned farming l
ing from small trade and peddling in the dealt in farming, whereas the local Jews made a liv
m were Jews. The Christian population 1921 it had a total of 1256 inhabitants, 186 of who

idence of the existence of Borowa. In world wars. A document dating back to 1404 gives ev
shire) between the two gmina, re ( Borowa was a village with the status of urban cent

 other hand, has been described as follows: small social gatherings. Czeslawa’s village, on the
s when recited on stage or even at  ones which can so easily bring tears to Poles’  eyeTadeusz” ;

“ Pan ’ s epic love poem, These are the opening patriotic lines of Mickiewicz

65Thy beauty whole, because I yearn for thee)  
How precious, till I lost thee. Now I see 
Art like good health; I never knew till now, 
(O Lithuania, my country, thou 

Widze I opisuje, bo teskne po tobie”  
Kto cie stracil.Dzis pieknosc twa w calej ozdobie 
Ile cie trzeba cenic, ten tylko sie dowie, 
“ Litwo! Ojczyzno moja! Ty jestes jak zdrowie; 

erred to when writing the following lines: William Shakespeare hails, and is the region he ref
 century patriotic poet, Adam Mickiewicz, Poland’s ththe area from where Poland’s famous 19

a that Poles called Nowogródczyzna. This is Stanielewicze is in present-day Belarus, in the are
ian-style town of Zamosc. roughly midway between Krakow and the historic Ital

tern Poland, in the county of Mielec, Czeslawa, hailed from Borowa, which is in south-eas
tanielewicze while his wife, THE head of the family, Piotr (Peter) was born in S

Marcinowicz 

teenager. 
 the longest odysseys taken by a wartime Australia and then to Wyalkatchem was surely one of

 then the Middle East, East Africa, Western left during 1940, either via Siberia or Kazakhstan,
 from Eastern Poland, which she probably therefore be said is that Rozalia's road to Sydney,

ding name to Howe. All that can be Rozalia’s later ex-naval husband had a similar soun
eath in 1973. It is purely coincidence that him and his aspirations several decades after his d

 

 

 

 

 
 

 

71. 
III, (Published by Yad Vashem, Jerusalem.) p.  Encyclopaedia of Jewish Communities, Poland, Vol. 66

nd and Wales.  which exists between England and Scotland and Engla
e that f the Polish-Lithuanian Commonwealth, so a union likPoland Mickiewicz was writing about was then part o

ct that the untry being identified. This is explained by the fapoem should open with a present day neighbouring co
otic epic ian reader may find it puzzling that a Polish patriCultural Foundation. London 1986.  p. 2. The Austral

an Tadeusz. (Polish and English Text). The Polish  Kenneth MacKenzie (Translator); Adam Mickiewicz, P65
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came from south-eastern Poland, a Dzwinogr while his wife was from Buczarcz, so both 
 more children. Kazimierz hailed from children. It was rare for a family to have three or

e had just one, perhaps two,  Most other families reaching Australia at this tim
was born in Kempten, Germany. 

break of the war. Zofia, on the other hand, village, where the family was living before the out
 The first two were born in their father’s daughters – Aniela (15), Janina (11) and Zofia (5).
 were accompanied by three children, all Germany is probably explained by the fact that they

ls undertaking processing duties in  Their acceptance as migrants by Australian officia
Wyalkatchem. 

t women who were to reach Australia, and 1908, so she was also older than most of the migran
stralia.  His wife, Agata, was born in males who were generally accepted for entry into Au

ears old, so significantly older than family was Kazimierz who, in 1950, was already 50-y
ral wheatbelt. The head of the Olejasz Mediterranean climatic region as exists in the cent

ed for a desert location, not a Goldfields line) led many to believe they were head
 of this pipeline (the Mundaring-to-moved from Fremantle to Northam camp. The existence

rtham railway line when they were being water pipeline along the section of the Perth-to-No
ing that all migrants were shocked to see a least, had crossed other minds. It’ s worth remember
t light on considerations that initially, at conjecture in this case and are offered only to cas

l. Both these reasons are, of course, Nullarbor, undoubtedly had its understandable appea
even one on the other side of the ty,which all had experienced, a desire to move to a ci

 the early 1950s than say pre-war Poland, even though life there was no more primitive during
by all the newcomers as being isolated and possibility is that Wyalkatchem was initially seen 
hter prospects in South Australia. Another relatives or friends had advised the couple of brig

unknown. The most likely reason is that Adelaide. The reason for moving interstate remains 
station for Merredin, Kalgoorlie and on to before boarding a train at the Wyalkatchem railway 

almost certainly less than a year THE Olejasz family lived only briefly in the camp, 

Olejasz

the computer sector. 
rated to New Zealand where he works in and hardware installation business. In 1980 he emig
gy and embarked on a computer retailing studied accountancy at the WA Institute of Technolo

inancial services sector. Brother Alexander was a secretary and teacher and later entered the f
n Park. After graduation she  Monika attended Iona Presentation College at Mosma

67never to see his family again. 
his life would be in danger. He was subsequently joined the American Armed Forces that 

e he’d served in the Polish army and under communist rule and it was thought that becaus
e would be shot – the region was now She also advised him not to return to his home as h

gain as their lives would be in danger. Mary wrote and told him not communicate with them a
both his sisters were to survive. His sister killed during the war aged 20. But his parents and 

discover that his brother had been  Dad communicated with his family after the war to 
ka said: for Northam and East Fremantle. Of her father, Moni

e early 1960s, Peter and his family left was born in Wyalkatchem in November 1951, and in th
and Trayning. Their son, Alexander, tracks between Wyalkatchem and Dowerin, and Koorda 

 Peter worked as a railway repairer on the residents of the camp. Like other such new arrivals
hey were amongst the first to become arrived in Wyalkatchem late that year. This meant t

 in March 1950 and Dundalk Bay the Peine, Germany. The family reached Fremantle aboard
 was born in August 1946, in  The Marcinowiczes first child, a daughter, Monika,

ore the war broke out. many of whom had been pro-Moscow activists even bef
acking from a small group of Polish Bolsheviks, to Poland which was now under Soviet control with b

rn  with her family after the war but decided not retufarm after the war. Czeslawa re-established contact
ned on the family farm. Jozef returned to the bombing action while, Helen, Francis and Tony remai

tasia, was killed in Warsaw during a  Czeslawa was one of six children. Her sister, Anas

 

 
 

 

 

on with Monika Peterson, May 2005. Author’s telephone interview and email communicati67
 

 



35
________________________________ ___________________________________________________

0) Polish and other migrants in Wyalkatchmen (1950-197  

                                                          

Generalplan Ost. Globocnik, targeted to launch the top secret 
) in charge of Lublin Distrikt, Odilo PolizeiführerHimmler’s senior SS-man and police chief (

Heinrich Reichsführer-SS emographic expert, which was the first of 297 villages that Hitler’s d
rth-east of the Italy-style town of Zamosc from the village of Skierbieszow – 17-kilometres no

 from Poland’s historic Zamosc Lands, about 100-kilometres south of Warsaw. Helena hailed
rom Gielniow village, which is THE head of the family, Jozef (1915-1989), hailed f

Poprzeczny 

completed her education at Bunbury High School. 
then Wyalkatchem High School and Norcia, while Danuta also attended the Convent and 

 St Ildephonsus’  College, New  Peter was educated at the Presentation Convent and
farmers during peak seeding seasons, which he did. 

was able to do additional work for Valiant, something he took advantage of because he 
ts to have owned an automobile, a Bowling Club. Stan was one of the few Polish migran

out the 1950s especially, and the town’s hospital, a major employer of migrant women through
 in Wyalkatchem, including at the district more than a decade and a half that the family lived

ariety of jobs in the town over the  Like so many other wives of migrants Maria had a v
ury in 1971. family left for the south-western port city of Bunb

heir daughter, Danuta, was born in 1957 and the among the last migrants to remain in Wyalkatchem. T
ocated there from Koorda. The Piekarczyks were explain why the Piekarczyks and Bajkowskis were rel

ngers were based there. This probably helps Mukinbudin lines which meant a greater number of ga
on of the Northam to Merredin and Northam to WAGR. Wyalkatchem, unlike Koorda, was at the juncti

hem since Stan had opted to transfer to the  In that year the Piekarczyks relocated to Wyalkatc
1955.  living and where he remained with his family until 

o Koorda where the Bajkowskis were to the CBH to work on wheat silos and later moved t
 project was completed he was transferred Morawa in the state’s northern wheatbelt. Once this

rking on a dam construction project at dispatched to Northam. Within six weeks Stan was wo
ekarczyks were immediately  Like others reaching Fremantle at this time the Pi

69rmy as a volunteer supply guard. whilst in that camps worked for the United States A
 a refugee camps. My father  My parents met in Coburg, Germany, while living in

Coburg, Germany, said: 
 experience Peter, who was born in a hotel. Commenting in 2005 on his parents’  wartime

 Maria was employed as a domestic in Germany, where Stan worked as a farm labourer while
amberg region, in south-central work. During the war both found themselves in the B

 to Reich so were forcibly dispatched to the lapankaOctober 1924.Both were victims of a 
, while Maria was born in Simorogi in Sacz, having been born in Juraszowa in October 1920
from the southern Polish city of Nowy so on New Year’s day, 1951. Stan Piekarczyk hailed 

ay,  on the last day of 1950 and disembarked the next dAnna Salenfrom Germany aboard the 
 aged 2, arrived in Fremantle STANISLAW (Stan), Maria, and their son, Peter, then

Piekarczyk

68for interview. reason is not known since they could no be located 
ke so many thousands of others for that However, whether the Olejaszes had actually fled li

nds of Poles – men, women and children. war resulted in the massacre of many tens of thousa
ist Organization. The anti-Polish terrorist them by the fascist and pro-Nazi Ukrainian National

4 due to a terrorist war launched against region from where many Poles had fled during 1943-4

 
 

 
 

 

 

 

ication with Peter Piekarczyk, May 2005. Author’s telephone interview with and email commun69

rson. North Carolina and London. 2000.) War II. (McFarland & Company. Inc. Publishers. Jeffe
orld  Ethnic Cleansing Campaign Against the Poles During Win Wolyn: Recollections of the Ukrainian Nationalist

and Rescue  There is also Piotrowski’s edited study: Genocide Jefferson.  1998. Especially Chapter 7. pp. 177-258.
 , 1918-1947. (McFarland & Company, Inc. Publishers),Occupying Forces and Genocide in the Second Republic

on with ski; Poland’s Holocaust: Ethnic Strife, Collaborati “ IRO/Dundalk Bay” . p. 10. (See also: Tadeusz Piotrow68
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residents and their ). Germanization meant the expulsion of all Polish Eindeutschung
anize Heinrich Himmler gave the order in mid-1942 to GermReichsführer-SS expert, 

illages that Hitler’s demographic As stated above Skierbieszow was the first of 297 v

 Solution of the Slavic Question. Skierbieszow: The Starting Point for  Hitler ’s Final

Hotel.  
a worked for several years at Dianella Mt Lawley College of Advanced Education while Helen

artment as a gardener on the campus of Perth Jozef was employed by the State Education Dep
e Lisa gained teaching qualifications. In studies at the University of Western Australia whil

 moved to Perth where he undertook tertiary the town, a full 20 years. Six years earlier Joseph
 one of the family’s to live longest in Poprzeczny family left Wyalkatchem in 1970, so were

 eastern end of Railway Terrace. The relocated to a site near the Catholic Church at the
rs in 1952. In 1953 the school was Convent on Johnson Street by the Presentation Siste

tate School prior to the opening of the Joseph, however, had briefly attended Wyalkatchem S
dren attended Wyalkatchem Convent. daughter, Lisa, was born in January 1953. Both chil
mily’s paid passage to Australia. A year period. This was a condition of his and his fa

quired to work for the WAGR for a two-Australia under the refugee migration scheme was re
 like all other males who had reached Wyalkatchem’s just-built railway camp, since Jozef,

przecznys moved to  After six months in Holden Centre, Northam, the Po
 which reached Fremantle on 29 March 1950. Dundalk Bayboarded the SS 

n to Bagnoli Camp, near Naples, where they Dietz, on the eastern side of the Rhine, and then o
 Janusz (Joseph), to another camp at 1949-50 the family moved from Trier with their son,
t in September 1939. In the winter of working as a self-employed tailor when war broke ou

 tailoring apprenticeship and had been left his village of Gielniow in 1931 to undertake a
ation Forces based in central Trier. He had years Jozef worked as a tailor for the French Occup

ved until late 1949. During those UNRRO refugee camp in Trier, Germany, where they li
) after which they were moved to an by General George S. Patton’s Third Army (XXth Corp

orraine, where they were liberated  Jozef and Helena met in the village of Kemplich, L
  70unofficially adopted her. 

Zofia had been saved by a stranger who had in Germany in the late 1940s, from her sister that 
r daughter. Helena had discovered, while to Australia with her husband, John Rurka, and thei

tire war, and until 1981 when Zofia migrated her at this stage and the two were apart for the en
onth old daughter, Zofia, was taken from children and parents were split. Helena’s then 18-m

n a transit camp in Zamosc where others from Skierbieszow was ethnically processed i
tz-Birkenau, however, she with all Lands expellees. Before being dispatched to Auschwi

 December 1942 with 613 other Zamosc Babice. She had reached Auschwitz-Birkenau in early
amp near this huge killing centre called either in Auschwitz-Birkenau or within a work sub-c

r 1942, and August 1944 was spent expulsion from her home in Skierbieszow, in Novembe
The nearly two years between her A.C., from Auschwitz-Birkenau in August that year. 

ub-camp of the Natzweiler camp, Ebingen Lorraine since she had been dispatched there to a s
lena, in late 1944, also found herself in for Piastow on the western approaches to Warsaw. He

a Opoczno and Koluszki, and was headed was returning from his home village of Gielniow, vi
 transiting through Koluszki because he station, which is just south-west of Warsaw. He was

r being arrested at Koluszki railway by rail to German-incorporated French Lorraine afte
 in March 1942. He was transported Reich Jozef was press-ganged into working in the 

 

 

(

Bay”. p. 22. 
Dundalk s harsh and murderous SS demographic policies. “ IRO/helpful in casting light upon aspects of Globocnik’

  description of several individual ordeals would be program which Globocnik headed. It was felt that aReinhardt
Aktion nd children, under the top secret Hitler-Himmler two million people, most of them Jews, men, women a
 nearly because Globocnik was responsible for the murder ofincluded in Chapter XI, “The Fate of Four Victims” , 

czna (nee Krepinska) was Odilo Globocnik. The brief section on Helena Poprze SS-Polizeiführer biography of
, a  North Carolina. 2004. pp. 244-255. This is, in factOdilo Globocnik. (McFarland Publishers), Jefferson,

the East, time experiences see the author’s: Hitler’s Man in  For a published account of Helena Poprzeczna’s war70
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chem’s centennial year must be classed as Horst Koehler, a German, who at the time of Wyalkat

he Federal Republic of Germany, so is President was named Horst, and he is today the President of t
re, the Koehler family, had an addition. The child forcibly Germanized one of the families settled the

ust three months after Skierbieszow was  It is interesting to note that in February 1943, j
ficials both in Berlin and Lublin. destroyed before the end of the war by German SS of

ssociated with it was deliberately could be done even though most of the paper works a
d histories and school texts, something that not researching and outlining this plan in publishe

ans have been remiss by  Unfortunately, western or English-speaking histori71trained SS-men. 
fined by his university ) where plans for eastern colonization was being reOstunterkunfte

Forschungsstelle fur n Settlement (Lublin a unit called the Research Centre for Easter
nik had established in Although it was primarily drawn-up in Berlin GlobocGeneralplan Ost. 

demographic blueprint was  The name of this enormous, indeed, unprecedented, 
 was to be located.  Reichnew 1000-year 

 And it was across these lands that the Lands were thus to become, forever, Germanic Lands.
ral Mountains. These traditional Slavic people expelled into Western Siberia, so over the U

ssia, with all the ethnically cleansed Belarus, the entire Ukraine, and all of European Ru
onia, Latvia and Lithuania, across all of then do likewise in the three Baltic nations of Est

upied central and western Poland and Zamosc Lands action over and over across all of occ
anized. The intention was to repeat the or zone of central or occupied Poland to be so Germ

schildt to be the first compact region Lands had been targeted by Globocnik and von Mohren
next nine months because the Zamosc 1942 was repeated nearly 300 times over during the 

bieszow on and after 28 November Poland was incorporated. The Germanization of Skier
Soviet republic into which most of eastern in a Soviet-controlled Ukraine or Belarus, the two 

gnized as Germanics rather than remain Poland since many people there had opted to be reco
ell even hailed from pre-war eastern annex. Some of those settling in Skierbieszow may w
itler had agreed that Moscow could allowed to leave newly Soviet-acquired lands that H

ds of people of German ancestry were partitioning of Eastern Europe many tens of thousan
hat as part of the Hitler-Stalin been removed from Rumania’s Bessarabia region was t

western Poland. The reason they had Rumania. They has spent some two years in camps in 
. Interestingly, most of these people were from Volksdeutschecarrying the new occupants - 

of horse drawn wagons which were While making that journey they noticed a long line 
oot to Zamosc, 17-kilometres away.  A few hours later they were taken by cart and on f

centre. 
le promptly in the village square or and all the waking residents were ordered to assemb

 yelling, shouting and cow-bell ringing Ukrainian police units. When the sun rose there was
s of the morning – by German and that the village was surrounded – in the early hour

. What happened on 28 November was the Zamosc Lands to be ethnically cleansed of Poles
as the first of the nearly 300 villages within significance of Skierbieszow is therefore that it w

laborators throughout the war. The want to realise this they continued as Berlin’s col
p officials either did not realise or did not series of Slavic “Bantustans” . Because the UCC’s to

ern Siberia and the creation there of a the same as that of the Poles – expulsion into West
l fate of all Ukrainians was to have been therefore jointly conducted even though the eventua

sc Lands ethnic cleansing action was farmers took over entire villages. Globocnik’s Zamo
e east and south-east Ukrainian peasant these lands German farmers were settled while in th

oles. Across the north and west of expelled from the Zamosc Lands some 110,000 ethic P
(UCC) officials and police units, Krakow-based fascist Ukrainian Central Committee’s 

ildt, with the help of the pro-Berlin Carinthia, southern Austria, Reinhold von Mohrensch
 long-time wealthy pal from Between 28 November 1942 and August 1943 he and his

) in charge of Lublin Distrikt, Odilo Globocnik. Polizeiführerman and the police chief (
leansing action was a senior SS- The man designated to carry out this huge ethnic c

ancestry. 
, that is, persons deemed to have German Volksdeutsche Germans and/or Reichreplacement by 

89-293. II. (Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza). 1997.  pp. 2i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Vol.
kich zna – Sonderlaboratorium SS – Zbior documentów polsand staff see Czeslaw Madajczyk’s edited, Zamojszczy

structure rucially important research centres organizational  For a German and Polish language outline of this c71
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73 shops in Subiaco and North Perth. Claremont. In subsequent years they managed similar
itially leased a delicatessen in Przybylowicz family left Wyalkatchem in 1959 and in

 The 72r Russian or Ukrainian. according to her son Robert, was Baran, spoke eithe
kow Julia, whose maiden name, Convent School. Although her place of birth was Kra

children at the camp, attended the Coburg, Germany, in November 1946. He, like others 
 teachers as Robert, was born in   Their son, Roman, known by his contemporaries and

r Munich. Labor Service, an American post-war works unit, nea
d for a time as a member of the 882 Julia was a dressmaker. After war Jozef was employe
ef was from a farming family while found themselves in wartime Germany as workers. Joz

blin Distrikts. Like so many others they units – the others three being Warsaw, Radom and Lu
ally one of four such larger administrative for what the occupant called Krakow Distrikt, initi

akow was also the administrative centre occupied central Poland for the German occupant. Kr
ng the war, served as the capital of historic southern Polish city of Krakow which, duri
fe, Julia (1926-1994), was from the Poznan region, north-western pre-war Poland. His wi

ailed from Tuliszkow in the  The head of the family was Jozef (1923-1993) who h
so late in March 1950.  

Dundalk Bayached Australia aboard the (who later abbreviated their surname to Plowicz) re
ies the Przybylowicz family LIKE several of the other Wyalkatchem migrant famil

Przybylowicz. 

d East.  and the entire Germanization of the entire so-calle
n , that is, the Final Solution of the Slavic QuestioOstGeneralplancleansing action but also of 

ing point not only of the Zamosc Lands ethnic distinction of being the village that was the start
bieszow therefore has the unique Wyalkatchem in the early 1950s, were victims. Skier

any Poles, including those who settled in fixated totalitarian fascist ideology of which so m
te aims of this aggressive and racially Nazism since it allows us to clearly see the ultima

f paramount significance to understanding Zamosc Lands ethnic cleansing action is therefore o
ed by academic and other historians, the least the first train. Although overlooked or ignor
 many Skierbieszow residents being on at of Zamosc Lands villagers were directed there, with

 records show that just two train-loads Auschwitz-Birkenau was unfortunate because archival
ere to find themselves in The fact that Helena Poprzeczna and her relatives w

 March, 1943. thmurdered in Auschwitz-Birkenau on 6
 February, 1943. Her mother, Anna, died or was thmurdered in Auschwitz-Birkenau on 26

d, Wladyslaw Krepinski, had died or was Christmas Day, 2008, revealed that her first husban
ormation obtained after Helena’s death on mother and first husband are among this figure. Inf

or elsewhere. Helena Poprzeczna’s Skierbieszow perished either in Auschwitz-Birkenau 
250 residents of  to be labourers. It has been estimated that about Reichwere taken into the 

rents while younger men and women Warsaw region. Children were forcibly taken from pa
villages were scattered into the Most of the Polish expellees from the Zamosc Lands 

throughout the entire war. 
Reichich pursued the fight against Hitler’s London-based wartime Polish Governments-in-Exile wh

did not become involved in the Anges, France, or Rumania, after which he settled in Switzerland. He 
and in late 1939 and was for some time interned in graves of his family are there. He escaped from Pol

 spent his childhood in Skierbieszow and the Nazi invasion of September 1939. President Moscicki
ish Republic in the years immediately before the Moscicki, who was the president of the interwar Pol

links with another president, President Ignacy was also Weclawik. Interestingly, Skierbieszow has 
tive of Helena Poprzeczna, whose maiden name and lands owned by a Jozef Weclawik, a distant rela

ary Fund. His family had acquired the homestead economist, was president of the International Monet
o taking up this position Horst Koehler, a trained Skierbieszow’s most famous former resident. Prior t
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more than half a century later, Mr Schuilling said:
to the smaller Wyalkatchem  Commenting on this move from the sizeable Northam 

the management of Jack Wright. 
katchem Hotel which was then under Wyalkatchem where they found employment at the Wyal

ished to work further inland so went to a briefly held position because both he and Nelly w
ply Depot. However, this was to be month Klaas commenced work at the Northam Water Sup

olden Centre in Northam but after just a Wyalkatchem families the Schuillings lived at the H
a. Like many of the Polish and other probably the first KLM migrant flight into Australi
irport in July 1953 aboard what was by sea but rather by air, and were to reach Perth a

the fifties they had travelled to WA not reasons. Unlike others reaching Wyalkatchem during 
 unusual migrant settlers for several early 1955, so not quite two years. The couple were

atchem from late 1953 until KLASS (Charlie) and Nelly Schuilling lived in Wyalk

Schuilling.  

oriented motel in Cairns, Queensland.  
er of liquor stores and later a tourist-the early 1980s he went into business owning a numb

on ore province. On returning to Perth in expansionist phase to become the world’s leading ir
the Pilbara which was undergoing its early in their late teens or early twenties relocated to 

 Department and like so many others then years. After this he worked for the State Education
nda, where he completed his final two after which he attended Carmel College, near Kalamu
s secondary eduction in Wyalkatchem Hotel. Michael completed his primary and most of hi

nd manage Bunbury’s historic Rose Johnston family had sold. The Drinkwaters now own a
katchem Hotel, which by then the town in the early 1960s as the publican of the Wyal

rry John Drinkwater who reached the Park, where several other girls went. She was to ma
Iona Presentation Convent, Mosman  Lil went on to undertake her secondary studies at 

74VI/a, where he remained until January 1945. 
, either VI/d or Stalag and taken to a There he was captured by German forces on 2 October

south-eastern Polish city of Lwow.  Heavy Artillery Regiment) and saw action near the th
 (the Pulk Artylerii Cieszkietherve in the 6interned. He had been mobilised in August 1939 to s

Walter had spent the war years  Like many tens of thousands of other Polish males 
arriving in the town. 

t wives commenced working soon after in Northam. Serafina, like most of the other migran
 their son, Michael, had just been born immediately attended the Presentation Convent while

ld, Lil, was aged six-years so When the family reached Wyalkatchem their first chi
and Ukrainians who settled in the town. that made her quite different from the other Poles 

or to the outbreak of war, something Krakow. However, Serafina had worked in Bavaria pri
m Skawina, which, is on the outskirts of while Serafina Roszak was from southern Poland, fro

Koscian in Poznan Province  Wladyslaw (Walter) Roszak hailed from the town of 
e in 1952 or early 1953.   in July 1950 and arrived in Wyalkatchem either latSkaugum

ks had reached Fremantle aboard the to-Cunderdin road just south of the town. The Rosza
on the western side of the Wyalkatchem-camp (“kemp”), just a short distance away from it, 

st outside the perimeter of the THE Roszak family briefly lived in a single tent ju

Roszak. 
 

 
6

 

 

 

 

alian PWs in Western Australia were required to. have been required to work, just like German and It
 would d in either or both. But whichever he was held in heclosed in April 1945. Roszak could have been detaine

 September 1939 and VIA, on the other hand, was at Hemer, was opened in Stalag must have been before May).
but it sed in 1945 (the month of its closure is not known Germany, and was opened in October 1939. It was clo

 VID was located in Dortmund, Stalagy six year long war. between such compounds over the course of the nearl
 well be correct since POWs were moved  VID, which is probably the case. However, both mayStalagsays it was 

October 1940,  VIA while Walter Roszak’s identification, dated 26 Stalagpresented to Paul de Pierres says it was 
en note  camps he was held during the war since a handwritt It is not possible to be certain in which of these74
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950s until the late 1970s. Wyalkatchem Hospital and the hotel throughout the 1
 died in late 2004, had worked at Mullewa and later transferred to Perth. Helena, who

AGR in 1965 and worked for a time in opting to join Victor in Perth. Victor had joined W
yalkatchem until 1977 before  Although Janis died in 1972, Helena stayed on in W

Wyalkatchem which was then still a growing town. 
he Saveljevs family moved to siding, to be the bin attendant with CBH. In 1953 t

Wyalkatchem and then just a railway he was relocated to Yelbini, 17-kilometres east of 
structing power lines. After that period known as the State Electricity Commission (SEC) con

stationed for a year with what was later Janis initially worked in Cannington, where he was 
shortly after they arrived in Australia. moved to Holden Centre in Northam. Victor was born 

grant Camp and were then  The Saveljevs family lived briefly in Graylands Mi

77surrendered. 
im had abandoned their trucks and near where Dad and several others associated with h

tuated in the Munich area, which was farm from 1940. My parents met in a refugee camp si
ermany, and worked on a  Mum was assigned to the Munich area, in southern G

 According to Victor: 
. was destined to be taken forcibly from their family

 take the place of her younger sister who had left occupied Poland because she had decided to
. Victor Saveljevs said his mother Ostarbeit as a forced worker, an Reichfound herself in the 

referred to above, Helena  Like several of Wyalkatchem’s other migrant women 

76he transported fuel and ammunition. 
 but later in the war Wehrmacht  Dad initially transported firewood and milk in the

born in Northam. Victor said: 1949, and soon after their only child, Victor, was 
 on 22 June Goyad Fremantle aboard the military unit from the age of 17. The couple reache

 of a Latvian  after late 1941, having, until then, been a memberWehrmacht with the Reich
 October 1926, was a truck driver in the Jaroslaw. Janis, who was born in Likana, Latvia, in

r the south-eastern Polish city of Ukrainian but she was from pre-war Poland, from nea
tvian while Helena was an ethnic taken up railway houses in the town. Janis was a La

t of the first migrant arrivals had already reached the town in 1953, so a year or so after mos
s to Wyalkatchem. They  JANIS and Helena Saveljevs were relative latecomer

Saveljevs. 

act seed grader between 1980 and 1985. he worked in real estate, he returned to be a contr
 settle in metropolitan Perth, where  Although Mr Schuilling left rural work in 1969, to

ming service occupations. Company. All up he worked 12-years in these two far
ep dipper with the WA Sheep Showering grader with a mobile Hannaford’s plant and as a she

ext became a contract seed wheat Dinninup, Koorda, and Wongan Hills. Mr Schuilling n
d by short spells in Brunswick Junction, for a years working for Tom Smithson Caron, followe

 to Perenjori where they remained  In 1955 the couple moved out of the district to go
they remained for one year. 

and Monty Davies at Benjaberring where From the Carters they relocated to work for Hadley 
ressmaking to supplement their income. where Klaas was a farm hand while Nelly undertook d

 was to be to Gordon and Lindsay Carter's desire to become a farmer realised. Their next move
ment could not have seen his  Clearly, remaining in Northam in government employ

75farming. 
 Force and partly a desire to start had spent 30 months in Indonesia with the Dutch Air

ure, partly the Dutch weather. I  Our reason for coming to Australia was part advent
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t and Tony was appointed its manager. by fire in 1952 local farmers resolved to rebuild i
er 1925. Although the store was destroyed the Great War, officially opened the store in Octob

affairs and co-operative movement after Walter Harper, a leading personality in WA’s rural 
armers’  Co-operative Company Store. of Wyalkatchem, where he managed the Benjaberring F

oved to Benjaberring, 12-kilometres west After about two years in that position the family m
lkatchem Farmers Co-operative Store. of Wilson Street since Tony was employed by the Wya

ly settled in the town at the eastern end demobilized from the Dutch Army. The family initial
ar that Tony Vanblitterswyk was independent Indonesia for Australia in 1948, the ye

51, having departed newly THE Vanblitterswyk family reached Wyalkatchem in 19

Vanblitterswyk. 

a son and daughter. 
l processing sector. He is married and has career in the state’s engineering mining and minera

f Technology. This qualified him for a complete those qualifications at the WA Institute o
ne Institute of Technology and was to and began studying engineering at the Royal Melbour

 He joined the Royal Australian Air Force secondary studies at Governor Stirling High School.
til third year and completed his  Joe had attended De La Salle College in Midland un

79ps until retirement. as Midland Junction, and worked in the WAGR worksho
amily transferred to Midland, then known railway camp, remaining there until 1958 when the f

 for the WAGR, and thus lived in the of Northam. In 1952 he moved to Wyalkatchem to work
 so was able to take his wife and son out which meant he acquired rudimentary family quarters

lington Dam site construction near Collie Shortly after he was transferred to work on the Wel
fe and son who remained in Northam. Mundaring on the actual weir, also away from his wi

th, so away from his family and later at Northam. Stefan then worked in a glass works in Per
 in July 1950 and were initially settled in SkaugumSzczesnys reached Australia aboard the 

. The Reichlogne region of the Third interned and even worked in that capacity in the Co
efore a POW during all of the war was was defeated in September/October 1939. He was ther

 so was captured and interned once Poland Polish Army at the time of the outbreak of the war,
stochowa and had served in the  Stefan hailed from the southern Polish city of Cze

 relocating into houses within the town.  as the camp was seeing its first residents steadily
ial intake of migrants, in late 1952, just reached Wyalkatchem two years after the town’s init
rred to as Congress Poland. The family Lodz, so hailed from Central or what was often refe

n in Grondy- Stefan, who was from a farming background, was bor78villages and camps. 
opulation being removed to outer towns and rebellion resulted in the city’s entire surviving p

erished. The collapse of that patriotic which some 200,000 Polish civilians and partisans p
er 1944 Warsaw Uprising during when war broke out. She survived the August/Septemb

n Warsaw where she had been working of Skepe, near Bydgoszcz, she spent the war years i
from northern Poland, from the village Germany, in March 1946. Although Stanislawa hailed 

own as Joe, who was born in Emmerich, by his wife, Stanislawa, and son, Wieslaw, later kn
 accompanied to Wyalkatchem THE head of the Szczesny family was Stefan, who was

Szczesny. 

ir years after departing Wyalkatchem. them proved unsuccessful nothing can be said of the
 near Sydney. Because efforts to contact after deciding to depart WA to settle in Mt Druitt,
lkatchem either in 1955 or perhaps 1956, Stubans, who had two sons, John and Peter, left Wya
at the western end of Flint Street. The families there, relocated to a railway-owned house 
the camp they were, like several other his wife Anne. After living for about two years in 

f the family being Maxim and THE Stubans were a Ukrainian couple with the head o

Stuban. • 
 

 
• 
 

 

 
• 
 

gust 2004. “ IRO/Skaugum. p. 27.  Author’s telephone interview with Joe Szczesny, Au79
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ater than 1957, perhaps only 1956. Corfu, lived in the camp from about 1954 until no l
WA from the Greek island of TWO Greek related families named Vlahos arrived in 

Vlahos Brothers. 

82hem Trotting Club. teams, was an umpire, and secretary of the Wyalkatc
al fitness. He coached sporting  Tony was a man who placed great emphasis on physic

81hard to distinguish friend from foe. 
actually worse than straight war because it is uprising under Soekarno. Hostilities like that are 

er long period of hostilities with the  In 1945 it was back to Indonesia to face yet anoth
nd of Sumatra. Indonesia’s north-western Aceh province on the isla

cy in the 1990s and afterwards in Indonesian forces were to combat a similar insurgen
combat in much the same way that insurgency, which the Dutch were to unsuccessfully 
saw the emergence of an indigenous Benjaberring. The years between late 1945 and 1948 
 for Wyalkatchem and later nearby decided to return to Australia and eventually opted
1949 to become Indonesia the couple before the NEI gained independence from Holland in 

 by a short stint in Bandung. Some time the family lived in Batavia, (now Jakarta) followed
is wife, were relocated to the NEI. For a time Australia at the cessation of hostilities he, and h

ch servicemen stationed in wartime military administrative duties. Like most other Dut
bane after which he was reassigned to a recurring pneumonia Tony was hospitalised in Bris

 them behind Japanese lines. However, due to or guerrilla fighters since it was intended to land
s commenced training as irregular  In Casino some of the recently trans-shipped troop

ure Australian-born wife, Orrie. based in Casino and it was here that he met his fut
ony and most of this force’s members were eastern Australia, which it reached in June 1944. T

was then shipped across the Pacific to American Dutch colony of Surinam. This joint force 
who had been based in the Central Zone where it was joined by 600 extra Dutch troops 

merican troop carrier to the Panama Canal years in this region Tony’s unit was relocated by A
seen as potential targets. After nearly four oil-storage and other strategic facilities so were 

hese island possessions had significant have reached these possessions by U-boat. Some of t
ng parties that it was believed could easily and guard units to help prevent likely German landi
sions included the training of local militia duties on the various Dutch Caribbean island posses

spatched by sea to the West Indies. His unit’s 50-strong specialist military training unit, was di
and France, Tony, as a member of a invasion of the Low Countries, Denmark and Norway, 

1940 following Adolf Hitler’s surprise outbreak of war in Western Europe in the spring of 
ust prior to the  or Stalin’s Soviet Union at about the same time. JReichtown via either Hitler’s 

he Eastern Europeans who reached the be even more circuitous than that made by most of t
ed in early 1940 and was to  Tony’s journey to Wyalkatchem from Holland commenc

been cut off from west coast USA. 
, after which Australia would also have drive that initially aimed at occupying New Zealand

 thwarting Imperial Japan’s southern America and Australian forces in the common task of
ne moment and in the meantime assist this former colony to help retake it at the opportu

as part of the build-up of Dutch forces near 1942 he was to be eventually directed to Australia 
 (NEI to Japanese Imperial Forces in early Netherlands East Indies (NEI). With the fall of the

aring up to return to Japanese-occupied Tony was stationed with the Dutch Army as it was ge
w South Wales, in June 1944, where was an Australian. The couple had met in Casino, Ne

rviceman, Orrie Vanblitterswyk  Unlike her husband who was a Dutch national and se

80until 1969. 
continue in business, which they did the Co-op Company decided to rebuild the store and 

 the fuel, which was stored nearby. Then 1952. The Fire Brigade saved only the storeroom and
nd on Sunday, 7 September  The Benjaberring Farmers’  Co-op burned to the grou
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swyk, August, 2004.  Author’s telephone interview with Orrie Vanblitter82
, October 1986.  Letter from Tony Vanblitterswyk to Paul de Pierres81
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 centre of Lviv in Western Ukraine as a south-eastern Polish city at the time now the urban
lometres east of Lwow, a major village of Zadwórze, (pronounced ZAD-VOO-ZE), 33 ki

 (nee Krystal) hailed from the  Franciszek (Frank) Zuglian and his wife, Michalina
, therefore arrived in Fremantle on 29 March 1950. Dundalk Bayreached Australia aboard the 

 town’s migrant families the Zuglians had years in nearby Trayning. Like several other of the
ing spent the previous six THE Zuglian family reached Wyalkatchem in 1956, hav

Zuglian 

Purkhardts. latter family drove to Montreal to meet the Chorza-
th America and in the late 1960s the Wyalkatchem they maintained contact on reaching Nor

e close friends in  Because the Chorza-Purkhardts and Wyrzykowskis wer
away in January 1990. Stan died in June 2001. 

ton Beach, Florida. His mother passed remarried Maribeth in 1989 and they settled in Boyn
die and Eric, from his first marriage. He father had retired in 1983. Edward had two sons, Ed

ub, his parents followed him after his southern Florida, where he was to later manage a cl
ion. Because Edward had moved to Stan worked for Inland Steel’s Transportation Divis

n Chicago near their relatives, where  On reaching the United States the family settled i
would re-unite.  

fter nearly a decade decided they was something the Wyrzykowskis came to regret and a
 by the United States. However, the parting opting for Australia while the others were accepted

e out of Europe with the Wyrzykowskis both couples quickly decided that they would ventur
 officer in the Polish Army and  According to Edward, his aunt Ellie had married an

84and. had followed her sister, Ellie, to Germany from Pol
this was where he met my mother who he was placed into a camp for displaced people and 

 work in a coalmine. When the war ended since he was not very good at this he was forced to
e he farmed German land. However, by the German Army. He was placed on to a farm wher

reet in a small town near Warsaw  At the age of 16 my father was picked up of the st
. Edward said: immediate post-war years in relation to his parents

 background facts from the war and Poland, he was able to recall a number of pertinent
or the towns or cities they hailed from in not know the ship his parents reached Adelaide on, 
the United States. Although Edward does when the family emigrated once again; this time to 

pair team from that year until 1961 become the leading hand of Wyalkatchem’s railway re
years his wife’s senior, was to  Stan, who was born in September 1923, so was four 

born in the town’s district hospital that year. 
951 because their son, Edward, was come to WA. They were certainly in Wyalkatchem by 1

948 or 1949 and soon afterwards opted to Fremantle. Both reached South Australia either in 1
 after they had come via Adelaide not unlike the others to reach the town in 1950 or soon

were unusual in the sense that THE Wyrzykowskis – Stanislaw (Stan) and Gertrude – 

Wyrzykowski. 

83managed a fish and chip shop for many years.  
lowed his brother to Bellevue where he which he and Victoria returned to Corfu. George fol

 a general store into the 1960s, after moving to Bellevue, east of Midland, where he owned
years in the town, with Matteos  Both families left for Perth after less than four 

on the railway. 
hem. Both Matteos and George worked and she and George had followed Matteos to Wyalkatc
os’  brother. George’s wife was Aristia daughter, Vaso. The second was headed George, Matte

st of these families. They had a  Matteos who was married to Victoria headed the fir

 
 
• 
 

 

 
• 
 

on with Maribeth Wyrzykowski, August 2005.  Author’s telephone interview and email communicati84
1960s.  

during the lies who were living and working in nearby Bellevue live in Midland. intermittently met the Vlahos fami
ocated to gust, 2004. The Szczesny family, because it had rel Author’s telephone interview with Joe Szczesny, Au83
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re Jews, four were Germans and one were Ruthenians (Ukrainians); 697 were Poles, 78 we
s and 2183 residents. Of these 1402 ended, the Zuglians’  home village had 327 homestead

ed Poland and the Soviet Union In 1921, one year after the war between newly-emerg

86Zadwórze: The “ Polish Thermopylae” . 

 with her husband in Northam. Primarys, while Elizabeth, mother of three, settled
 He has two children and works for Booralaming. Stan married and settled in Esperance.
five grand-children and are farming at farmer, Bob Hutchison. They had three children and 
 Transport. Dee married Wyalkatchem and settled in Perth where he was employed by Boral

in Adelaide. Frank also married  Adam married and had three children and is living 
units began training there. 

area to over 40,000 acres, and American late 1949 US military forces expanded the training 
 Persons. Soon after the Zuglians left it in transformed into a processing station for Displaced

ce this facility had not been damaged it was All its survivors were liberated in April 1945. Sin
ssian, British and American combatants. prisoner-of-war camp that held Polish, Yugoslav, Ru

fels had also been the venue of a with the Czech Republic. During the war years Hohen
hr, and about 86kms from the border approximately 65 kilometres south-west of Grafenwoe

town, which is  had established a sizeable training area near the Wehrmacht1938, the 
 the Zuglians were to live in Hohenfels where, in ReichGermany. After the collapse of the 

been born in Hohenfels, in occupied Elizabeth was born in 1960. Both Frank and Dee had 
rtham, and their second daughter,  In November 1950 a third son, Stan, was born in No

l Red Cross. union involved both the Australian and Internationa
 The drawn-out moves to effect this re-Adam, then aged nearly 20-years, reached Australia.
as not to be remedied until 1961 when Lands. In the case of the Zuglians this situation w
ocnik’s ethnic cleansing of the Zamosc Zofia, in early December 1942 in the course of Glob
 had been separated from her daughter, therefore somewhat similar to Helena Poprzeczna who

. Here they were lapankae hiatus of a Zuglians had thus been separated from a child in th
Polish families to reach Wyalkatchem the born in Germany, in 1946. Unlike most of the other 

any in 1945 while Dee was also  Their second son, Frank, was born in occupied Germ

85 the couple were re-united. were being loaded into boxcars and purely by chance
urned in two weeks. Hundreds of people the station where she was assured they would be ret
nce them to let her go. She was taken to month old son [Adam] at home but she couldn’ t convi
 tried to tell the soldiers she had a three caught and pressed into the same working party. She

sband had been picked up and was herself projects. Michalina rushed to the spot where her hu
ome workers in civil and military troops were looking for young healthy people to bec

rted to Germany. At the time the occupying had been taken to the railway station to be transpo
soldiers while on his way to work and husband had been picked up on the street by German 

r house and told Michalina that her  One black day a friend of the Zuglians ran to thei
Hutchison: 

e) . This description is by their daughter, Danuta (Delapankabegan with the ordeal of a 
lians’  journey to Australia  As with so many other Wyalkatchem migrants the Zug

d by German forces. rest of this segment of pre-war Poland, was occupie
 four months before Zadwórze, with the their children were to marry in February 1941, just

s knew each other well and  reached this area. The Zuglian and Krystal familieWehrmachtthe 
d 17 September 1939 until June 1941 when technically speaking, Soviet citizens for the perio

th the Zuglians were therefore, the war the area was known as Tarnopol province. Bo
rrence of the Hitler Government. Before earlier been in September 1939, then with the concu

ed by the Soviet Union in 1944 as it had result of the area, Eastern Galicia, being re-annex

 

 
 

 

Google.
rze - into cited by simply printing the village’s name – Zadwóhave not been specifically sourced here but can be 

, which Polish secondary sources and from several web sitesMr Lada obtained this information from a series of 
ngagement. nformation about this pivotal if relatively minor ethe Battle of Zadwórze and for providing the basic i
ttention to tof Lada of Flinders University for directing his aThe author is grateful to Adelaide historian Krzysz86
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0) Polish and other migrants in Wyalkatchmen (1950-197  

                                                          

Warsaw’s outskirts as intended Polish attacking Soviet armies failed to come together on 
e Uhlan and Budenny clash.  Because both this occurred three years – in October 1917 - befor
rael, against Turkish and German units but the northern edge of the Sinai Desert in today’s Is

emen units at the village of Bir Saba on charge by the British and the Australian Light Hors
 claim is often made in relation to the style European cavalry charge in history. A similar

mounted army was to be the last old-This clash between the Polish Uhlans and Budenny’s 

Budenny, who was serving under Egerov.formidable cavalry force led by Semen Mikhailovich 
sh Uhlans defeated and scattered the Red Army’s south of the village of Skierbieszow where the Poli
 Komarow, which is just to the east of Zamosc and Zadwórze’s defenders had perished was the Battle of

ther crucial battle that came soon after such as at Zadwórze. Clearly every day counted. Ano
 erwise minor blocking actions effected by the PolesOne of these problems was caused by a string of oth

nd the problems both Soviet forces were having. codes so they knew a great deal about the advance a
h cryptographers had cracked the secret Soviet ordinate their drive upon Warsaw. In addition Polis

o-r a variety of reasons, never managed to properly cfortune of the Poles these two attacking armies, fo
 To the good 88hin the south-eastern or Egorov force. Interestingly, Stalin was a political commissar wit

orce was led by Aleksander Il’ ich Egorov. murdered by Josef Stalin, while the south-eastern f
aveh Tukhachevsky, who was later The north-eastern force was led by General Shimon N

about the bolshevisation of Europe. full title) was to move further westwards to bring 
r Red Army of Workers and Peasants (to give it its the capital Warsaw. The next stage for the Soviet o

blin before the two forces met up to advance on much bigger prize of Lwow, then on to Zamosc and Lu
y intended to push through Zadwórze. towards the Prussia – as well as from the south-east, where the

e north-east - through a belt below East  The Soviet forces had attacked Poland from both th
pivotal Battle of Warsaw. 

al Polish victory over the Bolsheviks in the gained precious time that was crucial in the eventu
nding Polish force. The defeat, however, was to witness the complete destruction of the defe

Lwow. The battle lasted 24 hours and stronger Bolshevik forces advancing towards nearby 
nding the village against the numerically railway station where about 200 Poles perished defe
f the fighting occurred near Zadwórze’s Bolshevik War that took place the same year. Most o

0, as part of the Polish- The Battle of Zadwórze was fought on 17 August 192
 and withdrew from the battle. fight in the face of their foe’s fighting abilities

to artans were to perish the Persians lost their will much stronger Persian force. Even though all 300 Sp
after the 480 BC clash between 300 Spartans and sometimes referred to as the “Polish Thermopylae” , 

olish military and political history and is  Zadwórze, however, has a special place in modern P

87ownship even in 1921. By WA standards Zadwórze was therefore a sizeable t
d the region, it was probably about 3500. year that war broke out and the Soviet Union annexe

we do not know the population in 1939, the population of 2820, a rise of nearly 650. Although 
age had 453 homestead and a total was of unknown nationality. A decade later the vill

 

 

recognition of the Battle of Zadwórze.) 
hows e biographical sketch of Budenny’s military career sbriefest of references in what is only an eight pag

 made the r of 1941-45. For a military historian to have evenfour books on the Soviet-German or Hitler-Stalin Wa
rote nior lecturer until 1970. Between 1962 and 1989 he wStaff Military History Department where he was a se

General  Between 1957 and 1964 he conducted research at the Staff Academy and served at the front from 1941-45.
eral aduate of the USSR’s Frunze Military Academy and Gentext above. It is worth noting that Afilov was a gr

ted in the eastern Poland, which is the standpoint I have adopviewed from Moscow’s perspective, but was in south-
est if hen Soviet standpoint. This area was in the south-waround Lwow (Poland’s Tarnopol Province) from the t

the region  Afilov’s reference to the “south-west”  alludes to Zadwórze without this village actually being named.
fence of fers to, amongst other things, the dogged Polish deThe so-called “hitch near Lvov”  almost certainly re

 [Emphasis added]. ntinued.”Stubborn but fruitless battles in the south-west co. There was a hitch near  Lvov
ied up. dvance continued but the possibilities gradually drenemy front and raced forward 140 kilometres. The a

e through the  the Polish forces grouped at Kiev and Odessa, brokcouncil. It [the Soviet force] attacked the butt of
war gerov was commander and Stalin was a member of the Budenny, Viktor Anfilov, writes at page 59: “ . . . E

 biography of ncountered in the attack on Lwow. The author of thea tangential reference to it and the difficulties e
d as probably in Shukman’s edition there is what is best describerate a mention in any of the biographical accounts 

ils to idio Press), California. 1997. (Although Zadwórze faLieutenants – A Study of Command under Duress. (Pres
s don. 1993. There is also William J. Spahr’s Stalin’Stalin’s Generals. (A Pheonix Giant paperback), Lon

e, ik military leaders is Harold Shukman’s (Ed.) volum One of the best surveys of these and other Bolshev88
307. 

, Wrocław: Wydawnictwo Nortom, 2004, p. 6skich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-194ukrai
ci polskiej przez nacjonalistów Ludobójstwo dokonane na ludnoski, Szczepan Siekierka,  Source: Henryk Koma87
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Joseph Poprzeczny  

                                                          
ch resort, whereas migrant families at the coast, at Mandurah, Rockingham or another su

 summer holidays away from the town, and growing incomes. Farming families generally had
ir farming careers it should be added, big 1950s, were experiencing, for the first time in the

s at the time, especially during the early what was then called the basic wage, whereas farmer
t? All the migrants earned only One could continue even further. And, again, why no

home. 
 using their mother tongue, even in the point where some of the offspring eventually ceased

hildren rapidly mastering English, to the Notwithstanding this all the adults watched their c
 extremely difficult to grasp and master. article were completely unfamiliar and proved to be

s irregular grammar, syntax and the definite English less difficult to master. But for Slavs, it
mans, Dutch and even Scandinavians found strange one, but a damn difficult one to learn. Ger

 English language was not only a  One could go on. And why not? For the migrants the
remantle Doctor” . for relief from an early evening breeze like the “F

Wyalkatchem was certainly not noted which lasted between early November and mid-March. 
field mice, and hot, very hot, summers, snakes, red-back spiders, goannas, lots of bush or 

 immediately realize one was in Australia; encounters with all the others things that made one
 or corrugated iron. And there were lived, in the main, under canvas, not beneath tiles
ntions, the “Coolgardie Safe” . People only one of those ingenious Western Australian inve

ne as far as I can recall had a refrigerator, dwellers relied on candles and kerosene lamps. No o
ose living in the camp did not. Camp Wyalkatchem’s township residents had electricity th
central government funding. Although the one that most needed a degree of supplementary 

ella State, meaning it was the poorest and long afterwards considered to be Australia's Cinder
apital of a state that was then and  Wyalkatchem was situated well inland from Perth, c

. case, on first inspection, is there to be presented
was arduous. All the evidence for such a difficult, with some perhaps even claiming that it 

hem’s post-war migrants was ONE could quite easily argue that life for Wyalkatc

CONCLUSION. 

89arnopol Province at UPA’s hands. while some 25,000 people perished across adjacent T
ring this anti-Polish terrorist phase, Przemyslany, saw the murder of about 1500 people du

was situated,  murdered three more. The county in which Zadwórze Sluzhba BezpekyUPA’s 
urned. In the following month a unit of people by UPA units. Several homesteads were also b

 1944 witnessed the murder of 11 (UPA, Ukrainian Insurgent Army). For example, April
, Ukrainska Povstanska Armiiaer the name, Ukrainian Nationalists terror units that fought und

 villagers by the pro-Berlin and fascist life, this time, primarily, because of massacres of
ar II Zadwórze witnessed more loss of with the Red Army’s complete defeat. During World W

e and the Battle of Warsaw had ended march on Warsaw from the south-east, it was too lat
g Zadwórze to recommence its  When the Red Army finally regrouped after occupyin

pread Bolshevism in 1920. crucial in the failure of the Red Army’s drive to s
anguage accounts of the period it was defence of Zadwórze is not highlighted in English l

 by a quarter of a century. Although the only minor role in delaying Poland’s bolshevization
ence therefore played an important if done by Lenin’s successor, Stalin. The Zadwórze def

d was finally bolshevised, and that was rest of Europe. It was not until 1944-45 that Polan
 Poland, in the first instance, and then the Czarist Russia and Ukraine, was to be extended into
nin and Leon Trotsky across the former 1917 and spread by revolutionaries like Vladimir Le
 that had broken out in St Petersburg in Europe. In other words, the Soviet “Red Revolution”

across the remainder of central and western Poland, after which it was intended to do likewise 
o spread Bolshevism into  The reason the Red Army moved against Warsaw was t

attle for Warsaw. Komorow were crucial to the successful outcome of B
ike at Zadwórze and victories like at  This Polish attack plus smaller blocking actions l

 Battle of Warsaw. from the Wieprz River area, in what is known as the
ukhachevsky Army’s left or southern flank military planners were able to counter-attack the T

 
 

 

. p. 310.  Henryk Komański; Op. Cit
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0) Polish and other migrants in Wyalkatchmen (1950-197  

member whenever possible.) 
's account checked with a family’s and present information accurately with each family

his, every effort has been made to obtain available records were cited. Notwithstanding all t
ed and left Wyalkatchem since no readily establish the exact year that some people had arriv
ulted. It has been particularly difficult to unintended inaccuracies are very likely to have res

a century after the event so minor made are based on peoples’  recollections over half 
grant aspect of the town. Some of the points does not claim to be a definitive account of the mi

mer Wyalkatchem residents and others. It and oral inquiries with a number of present and for
 of secondary and some primary sources years as Wyalkatchem residents, as well as research

ny’s memory of his family’s 20-(This account is, in part, based on Joseph Poprzecz
had, thankfully, not died in vain. 

iet Red Army of Workers and Peasants men who perished defending Zadwórze against the Sov
ngst other things, meant that the 200-change, this time by non-military means, which, amo

 all of Polish society to effect this historic a purposive civic-minded force, mobilised virtually
), Solidarnosc the Solidarity Movement (of Bolshevism had to therefore wait until 1989 when

rmous cost in life and capital. The removal been fought largely on its territory at such an eno
sible to do so after World War II which had able to avoid this fate in 1920 it was simply impos
ethnic make-up. Although Poland had been sharing a border with the USSR, if not its diverse 
outhern Slavs, which was fortunate in not Tito-led multi-ethnic Yugoslavia, the land of the s

mania, and, initially, at least, the Josip East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Ru
a Soviet client or colonial state, like Soviet Union with the remainder of Poland becoming 

nd Lithuania, was incorporated into the that pre-war Eastern Poland, like Estonia, Latvia a
at big power territorial settlement meant and Western Australia were of London until 1890. Th

colony of Moscow. No less so than say Perth integrated into the Stalinist Empire was in fact a 
ot actually and formally occupied and such a great sway over their homeland. Poland, if n
chill, which agreed to giving Moscow Franklin D Roosevelt or Prime Minister Winston Chur
t between Marshall Stalin, President due to Poland being Sovietized, the Yalta Settlemen

turn to their homeland after 1945, was refusal by all of these Wyalkatchem newcomers to re
 workers for up to five years. The  if not as slave labourers then as lowly-paid ruralReichthe 

ress-ganged into working somewhere in Helena Poprzeczna respectively - or else had been p
ecially Helena Kozlowska and homes, by Soviet NKVD or German SS units – most esp

eansed, that is, forcibly expelled from their that country either because they were ethnically cl
 pre-war Poland shows that they departed experiences highlighted above of those hailing from

A quick scan of the wartime e. All, and their children, were, if nothing else, frearduous. 
grant was certainly tough, if not Wyalkatchem during the early 1950s, when being a mi

rux of the migrants’  lives in  And it was this decision, which is the invisible c
Africa after 1945, to return to Poland. 

ce by refusing, when in Germany or East actually fled, then at least chosen not to experien
ylkatchem’s migrants had, if not with Soviet Bolshevism via proxies, which most of W

world’s first post-war military encounter unexpected outbreak of the Korean War, the western 
m that had been sparked by the income tax over these years because of the wool boo

roblems were rather how to minimise remained in the town over summer months. Farmers’  p

 





lkiej literatury radzieckiej” .  w imieniu socrealizmu, w oparciu o wzorce tzw. „wie
kulturze u literatury; a w istocie o gwałcie popełnianym na  o ostrym masa refleksjuzupełni

na je za to , mo bladym eufemizmem siem Historii”  okazujbyli „pod ostrym masa
e Polacy . A zatem słowa Gombrowicza, do 1947 roku działały obozy dla polskich patriotów

b ZSRR, gdzie ono w głwano i wywookupantem. Kiedy Europa goiła rany, nas nadal mordo
cej z nowym  walczska Polski, niby wyzwolonej, a naprawdprzyszła natychmiast kl

sce hitlerowskich Niemiec stwa. Po klgu Aliantów, któremu odebrano owoce zwycikr
: oto Polska była jedynym krajem z  na rzecz szczególn uwagtematu. Wypada za to zwróci

 tego dziemy rozwijae nie byle, polskiego narodu w latach stalinizmu wiemy jednak t
. O gehennie cygała stu tysiniów politycznych sięźc z list! W tym okresie liczba wilajskre

c uprzednio 118 działaczy PSL-u, a 98 pnie wybory w 1947, mordujrendum, a nast
 rozbijały wiece. Sfałszowano refe-oddziały Milicji Obywatelskiej (MO) wraz z bezpiek

e Stronnictwa Pracy), a  lub palono siedziby PSL-u (takLudowego – red.]. Zamykano te
 , a zwłaszcza członków PSL-u [Polskiego Stronnictwa opozycj oficjalnie legalnale równie

ołnierzy AK [Armii Krajowej – red.], ziono nie tylko    W całym kraju mordowano i wi
Rosjanie.  

 – jak dobrze wiemy - byli to rdzenni Socjalistycznych republik Rad – red.], a nie zawsze
zek słanych z ZSRR [Zwi aparat terroru, rozbudowany przez „ fachowców” przyrósł w sił
nie . Jednocze ocenianych jako podstrozładowania „ lasu”  mimo obietnic amnestii, trafnie

 do stwa – red.] raczej prowadziły do zasilania  nid bezpieczerepresje UB [Urz
e krwawe . Opór trwał długo, tym bardziej g, W-wa, 1982) Krystyny Kersten(Wyd. Kr

czna Polski, 1944-1956”  cy kombatantów (99.991) jak podaje „Historia polityblisko sto tysi
ce w latach 1944-46 cej liczbie (1364), liczlasach, gdzie działały zbrojne grupy w imponuj

ci nie tylko w  niepodległoenia Polacy próbowali broni    Mimo rozpaczliwego poło
okupanta. 

 przez sowieckiego , pogwałconci i niepodległocych nic wspólnego z demokracjmaj
ciach nie  i który powstał w okolicznopolskiego, który Polakom narzucono z dyktatu Kremla

du c uznanie rzc rozbiór terytorialny Polski, a ponadto zapowiadajobie stypulacje uznaj
. Niestety, Anglia złamała ść jej suwerenno Polski, b terytorialnść integralnonaruszał b
adnego układu, któryby  nie zawrze z Rosj, izała sisierpnia 1939 r. Anglia zobowi

my. Natomiast w traktacie sojuszniczym z 25 w r. 1939 podobnej umowy z USA nie zawarli
e by dlatego  Anglii wobec polskiego sojusznika, chość nielojalnola on szczególnPodkre

niu 1945 r. w Londynie. , wydany we wrze„List filozoficzny”  Stanisława Cata-Mackiewicza
 tylko  rozprawy, ale wystarczy przypomniena pisaci) tych koncesji mo(oraz amoralno

evelta w Teheranie i Jałcie. O aberracji koncesjach danych Stalinowi przez Churchilla i Roos
lnych  wyrosłego na bezmynowej okupacji jako prowincja sowieckiego imperium,

 ofiard razu stała sic miliony deportowanych lub zmarłych w obozach. I ona czole, opłakuj
ogialnie, z powiatowej Polska wyszła okaleczona nie tylko terytorZ drugiej wojny 

(casus Marii Bonieckiej ) 
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Marek Baterowicz  

 literatury. Oto jak opisała te dni Maria mierc dorobek polskiej kultury, nieomal dekretuj
ł literaturze socrealizm, a zarazem negował składzie 44 delegatów z całej Polski, który narzuca

 pierwszy powojenny ogólnopolski zjazd ZLP w Szczecinie, w styczniu 1949 roku, odbył si
nie w , który paradował z pistoletem. Wła29ykapolitruków w stylu Putramenta czy Wa

ateli zek Literatów Polskich – red.] zostanie poddany kurwojnie. Niestety, wkrótce ZLP [Zwi
 po ść działalnozku Literatów Polskich, który reaktywował swojczłonkiem kandydatem Zwi

dem cenzury była jednak sk z urzych klprzemiał. Autorka ocaliła kilka egzemplarzy. Mimo t
woli cenzora poszedł na ci i cierpienia” , aczkolwiek jej pierwszy nakład z ga miło„Ksi

 w roku 1958 jako cu ukazała sidziernika, w ko do Pa trzymano pod lupąż ksiI t
” , tworzony w obozie małszyckim.  szyb pod pierwotnym tytułem „Przez okiennopowiada

 na zbiór  umow. W r. 1947 podpisała tew latach 1955/56, okaleczone przez cenzur
 jarmarku odpustowym” wyszły dopiero trzy tomy: „Szklane kulki” , „Domy przy szosie” , „Na

 o Justynie” . Jej ść „Opowieśćyła w „Czytelniku”  powieskiej. W r. 1946 złotechnice Szczeci
cych i na Studium Przygotowawczym przy Poli-Wykładała w Liceach Ogólnokształcac

pnie w Szczecinie.  w Sopocie, a nastobozu w Małszycach pod Kutnem. Po wojnie osiedla si
Powstania zostaje wywieziona do oraz archiwistki przy Komendzie Warszawy. W czasie 

 kopistki ołnierzem AK, a powierzono jej funkcjdziła w stolicy, od 1942 r. była okupacji sp
ata  opublikowała kilka prac z dziedziny psychologii. Lfilozofii  w 1937 r.. Przed wojn

 magistra szawskim uzyskała stopiew Warszawie 19 czerwca 1910 r. Na Uniwersytecie War
wiat  adwokata, przyszła na Maria Antonina Boniecka (de domo Olaszewska), córka

ciu latach w Anglii.  po dziesie si, która ukaąż ksiszpowy
ła szkice nad gosłupa. W tym okresie rozpocz operacji kr si poddanie” . Musiała teojczy

zez ubeków w „ ludowej ło jej leczenie w szpitalach urazów zadanych jej prrok czasu zaj
cu do Australii w roku 1965. Osiadła w Sydney, ale ciach dotarła w kodramatycznych przej

, pisarki, która po 28ckiej„Ucieczka za druty”  (Londyn, PFK, 1975) Marii Bonie
ka ąż dobrze ilustruje to ksiWyjazd ze zniewolonej Polski nie był atoli łatwy, a

innych. 
, i wielu 27 czy Józef Wittlin26, Hemar25, Lecho24skic do Polski WierzyNie wrócili wi

. enia dla swobody ekspresji w ustroju komunistycznymtwórcy, którzy od razu ocenili zagro
 ci  przecie, albo marzenie o emigracji. Na Zachodzie pozostali23Jerzego Szaniawskiego

 czy 22ka wymuszony, jak w przypadku Wojciecha Bpozostawał izolacjonizm, zreszt
ciem  kultury ) jedynym wyjstwa. W tych straszliwych czasach ( a nie tylko dlabezpiecze
dem imem, a nawet z urz z re tam ci pisarze, którzy przystali na współpracpujwyst
nie . Jednocze21ryka”ki Joanny Siedleckiej – „Obława”  oraz „Kryptonim Liążznakomite ksi

 np. , o wielu z nich mówi postawli uległcie nie wszyscy twórcy przyjęśNa szcz

. śćrzeczywisto
cych uczciwie powojennek opisujążci do wydania ksie cenzura i tak nie dopuc wiedz

ali z pewnych projektów twórczych, powstaniem. Albowiem pisarze nieraz z góry rezygnow
ki przed ich ąż unicestwiał ksiówniew PRL-u, który nie tylko ingerował w teksty, lecz r

d cenzury  oficjalnie urz.  A ich postawy wsparł ju20nadzorcami PRL”  pisze Urbankowski
stwa zostali potem aprza i wielu, wielu innych, zdawszy lwowski egzamin z z19Wygodzki

, 18piewak, 17ska, Szempli16, Putrament15, Jastrun14, Lewin13Twórcy ci „…jak Lec

by domowej pisarzy-kolaborantów.”  znaczenie w przypomnieniu ha
ksze nie „Czerwona msza”  ma najwi, wła12skiego czy Stanisława Murza11skiegoSzyma

, Wiesława Pawła 10: „Obok prac Jacka Trznadlaski)Nowak (Uniwersytet Jagiello
 historyk prof. Andrzej ce Urbankowskiego wyraził siążnajlepiej, a zarazem lapidarnie, o ksi

e ce relacje. Mosaj to wstrz, a sł opisu deportacji z kresów Urbankowski nie pomincho
miejcach, cych strofy o Stalinie, o „bohaterskich” czerwonoarkolaboracja twórców układaj

ki jest jednak ąż. Zasadniczym tematem ksi  czy z aparatem UB Czerwonz walk z Armi
 dramatyczne relacje  tam równie„Czerwonej mszy”  Bohdana Urbankowskiego. Znajdziemy

zeroko udokumentowanych tomach sowiecka okupacja Lwowa doskonale przedstawiona w s
 tresury literatów była  faz. Pierwszktórym nie było miejsca na rozwój wolnej literatury
wiatowej rysuje tło, w jnie Krótkie przypomnienie tragedii Polski po drugiej wo ś
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Historia i literatura (casus Marii Bonieckiej)  

 odbiorcami kultury,  sita88). Te pokolenia wykolejonych na pewno nie mogły s
y (str. dnej deprawacji młodzie bezwzglBoniecka – „ponury czas epoki stalinowskiej to czas

, ale – jak pisze zaniach tych band z milicj pogłoski o powiyły teążeli pospolite. Krani
pstwa” polityczne, cigały „przestbyły postrachem Szczecina. Władze jednak gorliwiej 

ecka wspomina tam zjawisko band, które autorka w „Ucieczce za druty”  (str. 97 – 105). Boni
ciła wiboko, sporo stron o wykolejonych po czasów wyczuwali młodzi głśćNienormalno

 135). y: w Kaliszu, Poznaniu, Warszawie, Łodzi etc. (str.procesami przeciwko młodzie
cymi siczoimu – o czym pisała Boniecka – wypełnione były niekkomunistycznego re

e pierwsze lata e nie zapomniano, . A mozabiegał o poparcie ze strony młodych pokole
 tak  na polu propagandy, a przecie rundim przegrywał kolejnAndrzejewskiego. Re

 fabuł na obłudn nabrae nie dali sice, wiadczMłodzi zadawali pytania 
skim gronie osób. 0) w w o niej po wieczorze literackim w Słupsku (w r. 196dyskutowa

 i Maria Boniecka, a miała okazj. Podobnie oceniała j najbardziej stalinowskążksi
ek, za ąż z ksiał za najnikczemniejsz uwa38 Dygatci „Popiół i diament” , którpowie

 perswazjom autora . Nie uległa te partyjnwymachiwał jej przed oczami legitymacj
ski  Gałczy Bonieckiej do zmiany stanowiska, chocie skłonityrady nie mogły oczywi

 na czynniki pierwsze. Podobne ał si(„Partia to moja tarcza i mój miecz…”) poeta rozpad
monologach  w stanie zamroczenia alkoholowego, a po pijackich ciej znajdował sięśnajcz
. Ten ostatni 37ski czy Gałczy36, Andrzejewski35ze strony takich „autorytetów”  jak Wirpsza

pienia do partii. Nie uległa nawet pokusom pragmatyczna, a nawet odrzucała propozycje wst
. Niestety, Maria Boniecka nie okazała si34ci miasta ze wsicznopraca”  o brygadzie ł

uły jak „Jedzie traktor”  oraz „Wesoła przemiany”  w kraju, czego wyrazem były jej nowe tyt
iebawem dostrzegła „wielkie mistycyzm  (po zbiorze wierszy „Niedziela” ), lecz n

ana o óra w r. 1947 była oskarpodobnie jak w przypadku Ewy Szelburg-Zarembiny, kt
iwa wobec twórców, pracuje nad nimi  z nadzorcami literatury. Władza jednak jest cierplsi

Trznadla, który za Stalina musiał liczysocrealizmu jak wynika z krytycznej recenzji Jacka 
Zalewem” (1950), ale i ona nie spełniła ideałów 

skiej „Nad Wielkim  o ziemi szczeciśćpowie
W kraju Maria Boniecka wydała jeszcze 

ci.  karierami prominentów powojennej rzeczywisto
e kontrastuje z terror systemu : ich tragiczny los jak

ci, złamani przez  ludzie pro tepujza druty”  wyst
cym szkolnictwo polskie”  ( str.19).  W „Ucieczce tuj

zawodowych, półanalfabetom, osobom kompromi-
adnych kwalifikacji stanowiska swoim bez 

cego nr 1 i nr 2, a oddaje te Liceum Ogólnokształc
np.: „…KW bez wypowiedzenia usuwa dyrektorów 

e o innych skandalicznych zjawiskach w PRL jak tak
zanych ze Szczecinem, ale rodowisku literatów zwi

ka Bonieckiej. I nie tylko o ążczasów jest ksi
nym dokumentem tamtych enie jak wawyobra

szy fragment z „Ucieczki za druty”  daje Powy

 utrzymania nowej linii”  (str.18).  gwarancj
 i Leopolda Lewina dawał pełn33, Janiny Broniewskiej32Ewy Szelburg-Zarembiny

, 31, Iwaszkiewicza30d Główny w osobach Leona KruczkowskiegoUB. Nowo obrany Zarz
ci z KC, KW i  obecnych na sali go i postawcimy spłoszeni ilodochodzi, bo wszyscy jeste

adnej szerszej dyskusji nie . Do  radzieck literaturmietnik historii przez wielkdawno na 
psychologizmy, impresjonizmy odrzucone jakiekolwiek strupieszałe idealistyczne estetyzmy, 

dnie, w imieniu partii, obie bezwzglczyli tematy, gromił i szydził, groził. Wypraszał s
zki pisarza w PRL, wyliczał zamówienia społeczne socjalistycznego w literaturze i obowi

cie realizmu ament. Precyzował pojpółgłosem. Na sali królował niepodzielnie tow. Putr
cy. Rozmowy w kuluarach prowadzono biajowego zjazdu nie wyniknie. Nastrój był przygn

e nic dobrego z my, tku wiedzieliOd poczbłonia i place zalegało błoto. Było szaro, smutno. 
niegiem, od Odry wiało przenikliwie, Boniecka w „Ucieczce za druty”  : „…padał deszcz ze ś
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( str.14).    
 coraz bardziej do zmurszałych trumien…”  kolejno spaczone pudła, upodobniały siotwieraj

cu i słotach, zapomniane, bskiego, gdzie w słoki w okolicy Jeziora Dna podmokłe ł
ce fortepianów i pianin zwiezionych a i rampy kolejowe, podobnie jak tysice nabrzezalegaj

ty,  czy zwalone na kupy kosztowne sprztamy stosy skrzytransportu do ZSRR; pami
ch ce przez lata na skrajach szos, porzucone na szlakaprecyzyjnych maszyn, rdzewiej

tamy niezliczone wraki  systematycznie. (…) pamikoniec – okazalsze gmachy – pali si
ze meble, a na enia fabryk, biblioteki, muzea, antyki, co cenniejsdzia rolnicze, wyposanarz

t przeładunkowy, maszyny, pojazdy mechaniczne, dem sprz i lci i wywozi wodęścz
dzenia techniczne, rozbiera na  urzdokonywanych przez Sowietów: „Wymontowuje si

y  obraz dewastacji i grabie„Ucieczka za druty”  jako dokument epoki daje te

cej Rosjanom ?   żąpartii słu
 do PZPR, piwiadczeniami rodzinnymi mogła wstCzy osoba z tak tragicznymi do

 po Syberii. (str.119)    tułał sirodzin
ca, wraz z całc jeszcze chłopcem, a synem skaza jej bążł w Katyniu. I wreszcie mzgin

t pisarki por. Stanisław Lisowski b Rosji w r. 1915, zmarł na wygnaniu. Cioteczny braw gł
i. Ojca Marii Bonieckiej wywieziono Antoni Koskowscy – niestety powieszeni przez Moskal

ie jej matki: Józef, Teodor, Florian i Bulzacki, dziadek ze strony matki czy czterej wujow
cy z 1863 roku jak Wincenty Bonieckiej byli powsta

ród przodków e w, Kusiciele nie wiedzieli te

cia moralnie i logicznie.”  (str.86) do przyj
 nie , zasad c i e  tych co przyjd  s z c z ąćma wyrosn

 na nawóz, na którym  przeznaczenia całych pokolezasad
 i antyhumanitarnsowiecki głosi najbardziej bezsensown

. Komunizm  partyjnstwu – grupideologicznie społecze
, całkowicie obcdzonym przez narzuconci, rzwolno

stwem pozbawionym „Polska Ludowa jest pa

dy: swoje pogl
azidopiero w „Ucieczce za druty”  mogła bez osłonek wyr

 komunizmu, a silna jest alergia Bonieckiej na ideologi
. Wszyscy ci kusiciele nie wiedzieli jednak jak 42szewskiej

 czy ofert ministrowej Skrze-41sekretarza Krasuckiego
), nagabywa40, Niny Rydzewskiej39propozycji (Daukszy

ch nieustanne odmawianie akcesu do partii mimo kolejny
cie grzechem głównym Bonieckiej było  Oczywi

w r. 1957.  
im, podobnie jak „Po prostu”  przez reOstatecznie „Ziemia i Morze”  zostanie zlikwidowane 

anie linii pisma do linii partii. nie polityki redakcyjnej, a wreszcie za nie zbliKW odno
 z dnym tendencjom, nie konsultowanie si bł silne przeciwstawianie siśćwyborów, niedo

gierskiej, cenzury, dy polityczne wobec sprawy w z redakcji za błto jgrudniu 1956 usuni
 nie trwała jednak długo, w dów, milicji czy UB. Odwilgrzech, o metodach pracy s

 teksty o sytuacji na ciła teciach statków. Boniecka pumorskiej, o ukrywanych zatoni
ce mity o sukcesach gospodarki iewajwarszawskie „Po prostu” . Opublikowano artykuły rozw

 role co zecinie podobnczniku Giedroycia. „Ziemia i Morze”  odgrywała w Szcmiesi
 potem artykuł w ), o jej tygodniku ukazał si”  (paryskzała wtedy kontakt z „Kulturnawi

skiego tygodnika „Ziemia i Morze” . Boniecka została redaktorem naczelnym szczeci
y  a nawet sukces: na fali odwilkanej modzie, a dla Marii Bonieckiej przyniósł ulgobł

ył kres tej cie rok 1956 połoęś. Na szcztytułami z Kraju Rad, nafaszerowanych propagand
iej, a rynek wydawniczy zasypywano wyselekcjonowanych przekładach z literatury zachodn

 niszczono hasłami socrealizmu, tolerowano tylko w knej. Tczytelnikami literatury pię ę
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Historia i literatura (casus Marii Bonieckiej)  

cej o pisarce znajdziemy na stronie; Wi
ci.  na antypody w poszukiwaniu wolnota aem Historii” , wypchnipod „ostrym masa

 nadal , pozostajciła Ojczyzn. Boniecka opu opłatucieczce, paszporty kupiono za słon
 w stwa rodzinie. Ostatecznie korupcja systemu pomogłae do zapewnienia bezpieczetak

enia do swobody twórczej, ale ąż nie tylko z racji dc imperatywem ju wiemigracja stała si
d z Polski, ycie (vide „Ucieczka za druty” , str. 143/44). Wyjaz sobie próbowała odebra

sto charakter fizycznej agresji, a przybrały czężniej szykany wobec niej i jej mdo syna. Pó
to jej paszport na wyjazd do Afryki,  miasta Szczecina, lecz w r. 1960 cofni NagrodLiterack

59 otrzymała  jej dzieci w jeziorze! Proces wygrała, a w roku 19e utopi,  BonieckMari
nie ubecy straszyli ie. Wtedy włapierwszy proces dziennikarski w powojennym Szczecin

cy. Był to cy wiele miesiroces, trwajpisarki z redakcji „Ziemia i Morze”  wytoczono jej p
ciu  dobrze rodzinie Bonieckich. Po usunie jezioro nie kojarzy si składa, Tak si

nawet na Malcie i w Izraelu.  
 w miastach Europy, a ”  – pokazywano tejeziorem. Spektakl ten – pod tytułem „Salto mortale

orzuconych nad  w Szczecinie – ze spektaklem o tych fortepianach ppił – równiektóry wyst
, 43ski Teatr Strefa Ciszyki zainspirował niedawno (2008) poznaążTen fragment ksi ń
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.  ci, ani bezstronnoci skrupulatnojej temat nie grzesz
any w III RP, a pewne publikacje na Melbourne. Dorobek Bonieckiej bywa raczej przemilcz

zanego z , zwi44 pisarstwo Chciukae bardziej ni, mo monografizasługuje na osobn
śćem Południa, a jej twórczoła pod Krzy komunizmu. Spoczpieszyła demontaktóra przy

ci” , a Wojtyły i połogiem „Solidarnoczerwca 1978 r., na krótko przed pontyfikatem Karol
czyła jej, albowiem zmarła 19  „Rzecz o emigracji” , niestety nie ukoążSzkicowała ksi

wiecie.  do pism polonijnych rozsianych po  za druty” . Pisała równie nad „Ucieczkprac
ąć , tu mogła podjść normalno codzienn. ale teśćw Australii odnalazła nie tylko wolno

my stulecie urodzin pisarki, która dopiero wypowiedzi” . Zaledwie dwa lata temu obchodzili
stwowe stwa za „wrogi stosunek do PRL i za antypad Bezpieczewana przez Urz

ledzona i rozpracowy-ltura”  - była sprawy operacyjnego rozpoznania pod kryptonimem „Ku
e pisarka Maria Boniecka - jako figurantka , Dzisiaj w wypisach z IPN-u czytamy te

. 
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liwowskiej (1990). erunkiem prof. Wiktorii Europy XIX I XX w. w Instytucie Historii PAN pod ki
 przygotował w Zakładzie Historii  doktorsk(opiekun naukowy prof. Władysław Serczyk). Prac

skim w 1982 r. czył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellocznika “Arcana” . Ukodwumiesi
 zwyczajny w Instytucie Historii PAN, red. nacz.  Andrzej Nowak (1960-), historyk, publicysta, prof.

e, s. 112- 125.  Tam
, tom I, s. 552-638. Czerwona Msza Zob. B. Urbankowski, 

) 1982, s. 238. , „Kultura”  (ParyWspomnienia polskie W. Gombrowicz, 
, Wyd. Lubelskie, 1990. Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-1947 Zob. I. Caban, 

, PWN, Warszawa 1991, s. 167-8. Historia Polski, 1914 – 1990 Zob. W. Roszkowski, 
e, s. 25.  Tam

g, Warszawa 1982. , Wydawnictwo KrHistoria polityczna Polski, 1944-1956 K. Kersten, 
stwa. [red.]  pa na szkodśćyły go o działalnoparyskiej „Kultury” , za co władze PRL oskar

 PAX oraz pod pseudonimem na łamach Publikował wówczas głównie w Instytucie Wydawniczym
ł do Polski 14 czerwca 1956 r. nie od 7 czerwca 1954 do 21 czerwca 1955 r. Powrócidu RP na obczyrz

lno”  w Londynie (1946-50). Był premierem Władysława Sikorskiego. Wydawał tygodnik „Lwów i Wi
du gen.  rznia 1939 r. ostro krytykował polityk). Po opuszczeniu Polski 18 wrzezagraniczn

 i  obronn politykdowdził 17 dni w Berezie Kartuskiej (krytykował rzsanacji, za co w 1939 r. sp
dów  rzmierci Józefa Piłsudskiego pozostawał w opozycji doramienia BBWR (1928-1935). Po 

j w Wilnie (1922-39). Poseł na Sejm z wydawca i redaktor naczelny gazety „Słowo”  wydawane
yciel, . Zało Krahelsk z Wandenił sibrowskiego. W 1920 r. opartyzanckiego mjr Władysława D

ckiej (1919-20) walczył w szeregach oddziału Wojskowej (od 1917 r.). W czasie wojny polsko-sowie
k „Zet-u”  (od 1916 r.), Polskiej Organizacji publicysta, starszy brat Józefa Mackiewicza. Człone

 (1896-1966), Gaston de Cerizay, Quand meme, Gallieni Gallus, Cat Stanisław Mackiewicz, ps. 
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yciel u. Współzałoonie w Parysekcji polskiej i prof. literatury polskiej na Sorb
 Polskiej Akademii Nauk. W 1978 r. został Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w

eracki, publicysta. Studiował na Uniwersytecie  Jacek Trznadel (1930-) – pisarz, poeta, krytyk lit10
.] Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2011 r. [red

, Imperiological Studies. A Polish PerspectiveWydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2010 r.; 
, Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009 r.; 
, Ofiary, imperia i historycy (od XVIII do XXI wieku)Wydawnictwo Arcana, Kraków 2007 r.; 
, Historie politycznych tradycji); John Paul II 1920-2005 Illustrated Biographyz. ang. pt.: w j

ski, Kraków 2005 r. (wyd. równie, Wydawnictwo Kluszczyycia i pontyfikatuJan Paweł II. Kronika 
Karol Wojtyła – ski, Kraków 2001 r.; , Wydawnictwo R. KluszczyPaweł II – biografia ilustrowana

Jan , Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004 r.;  Europy Wschodniejimperium. Spojrzenia na histori
Od imperium do Arcana, Kraków 2001 r.; Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)", Wydawnictwo 

”  Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Wydawnictwo Gryf, Warszawa 1995 r.;" Polska i „ trzy
, Warszawska Oficyna iej 1733-1921 rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodnJak rozbir.; 

yna Wydawnictwo Gryf, Warszawa 1994 Wydawnictwo Instytut Historii PAN i Warszawska Ofic
, 9ni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-184. Studium politycznej wyobracarem a rewolucj

dzy Mi IH PAN (2002-). Opublikował m.in. Kierownik Pracowni Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej
 obronił w 2002 r. Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918-1920 habilitacyjnRozpraw
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ń i współinicjator powołania  

skiejKaty
Polskiej Fundacji 

ń
 (1978); Norwida. Próby

Czytanie  (1964); miana. Próba przekroju LeśćTwórczo (1990). Opublikował m.in.: ś
ba domowaHań

2005.[red.] 
garnia Akademicka, , Kraków, Ksiwitem a cidzy ciemnoMigarnia Akademicka, 2003; Ksi

, Kraków, Ogród plewiony, Kraków, Wydawnictwo Arcana, 2000; Sam na sam z wierszem1998; 
, Kraków, Wydawnictwo Arcana Moje dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo Arcana, 1996; prawdy

Cena , Kraków, Wydawnictwo Arka, 1993; Uroki dworu, Kraków, Universitas, 1991; Ostatni romans
, Kalwaria Zebrzydowska, Calvarianum, 1989; Z mroku korzeni. Studium o poezji Karola Wojtyły1990; 

, Kraków, Wydawnictwo Literackie, Wysokie schody, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1987; wodami
Listy nad , Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982; Chwila bez godzinyWarszawa, Czytelnik, 1981; 

,  w katedrzewiedNied, Wrocław, Ossolineum, 1981; " w Krakowieść"Odrodzenie" i "Twórczo
, Kraków, Znak, 1981; Rozmowy z pisarzami. Wywiadymonograficzny, Warszawa, PIW, 1978; 

 zarys Julian Przybo, Wrocław, Ossolineum, 1973; Outsiderzy i słowiarzeLiterackie, 1973; 
, Kraków, Wydawnictwo ch trzydziestychNeosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w lata

 zarys monograficzny, Warszawa, PIW, 1972; skiKonstanty Ildefons GałczyPWN, 1971; 
, Kraków,  estetyczna polskiej awangardy. O "Zwrotnicy"śćwiadomoWydawnictwo Literackie, 1970; 

, Kraków, dzywojennymiZ dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu mLiterackie, 1967; 
, Kraków, Wydawnictwo Od metafory do heroizmu, Warszawa, PIW, 1961; Ballady przed burzm.in.: 

Opublikował  literatury polskiej w Nancy we Francji (1972-75). chnego”  (1953). Lektor i wykładowc
wał na łamach “Tygodnika Powsze-czył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutoczne uko

ich oraz PEN Clubu. Studia polonisty-skiego (1989), członek Stowarzyszenia Pisarzy PolskJagiello
, prozaik, prof. Uniwersytetu ski (1932-) - krytyk literacki, historyk literatury Wiesław Paweł Szyma11

 (2011) . [red.] skiegoWokół zamachu smole (1995); Z popiołu czy wstaniesz? (1994); dypogl
 – fakty, rewizje, Powrót rozstrzelanej armii. Katy (1986); ń

ą ń
ń

ń
ń

ą
ą

ę
Ś

ń

ś

ź ź

ę ę ś ą ś ę

ołnierz ZWZ-AK (1942-45), po wojnie w ski (1923-) – prozaik, publicysta,  Stanisław Murza12 ń ż
, a  konspiracyjnśćd Rejonowy w Krakowie za działalnokonspiracji WiN, skazany przez Wojskowy Są ą

czył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. ziony w latach 1948-1955. Ukopnie winastę ę ń
, ci wobec przemocy, 1945–1956. Intelektualidzy kompromisem a zdradMiOpublikował m.in.: ę ą ś

, Wydawnictwo Arcana 2010. [red.] kugencja polska i jej elity na przełomie XX I XXI wie
. Inteli-Sojusz nieczystych sumie, Arcana 2007; zcyZwyci, Arcana 1998; “ katolewicy”  1945-1989

ród łopotu sztandarów rewolucji: rzecz o , Arcana 1997; PRL -zbrodnia niedoskonałaArcana 1993; Wś
ę ń

satyryk, aforysta. Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (1909-1966) – poeta,  Stanisław Jerzy Lec, wł.13  
ie. W pnie prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwow, a nastStudiował najpierw polonistykę ę

czeniem tzw. Ukrainy Zachodniej  za przyłcych siwiadczenie pisarzy opowiadaj1939 r. podpisał oś ą ę ą
 obozów ziezku Sowieckich Pisarzy Ukrainy (1939-41). Wido Ukrainy Sowieckiej. Członek Zwią ę ń

pnie członek komunistycznej GL-AL i PPR. Attache niemieckich we Lwowie i Tarnopolu. Nastę

 (2007). [red.] li nieuczesane wszystkieMy (1964); Poema gotowe do skoku (1964); nieuczesane nowe
li My (1963); czyList go (1961); Do Abla i Kaina (1959);  i pytam o drogKpi (1959); fraszki

ca i jednej Z tysi (1957); li nieuczesaneMy (1956); kopis jerozolimski (1950); wiersze
Nowe  (1948); ycie jest fraszk (1946); Notatnik polowy (1946); Spacer cynika (1933); Barwy

aelu (1950-52). Opublikował m.in.: prasowy PRL w Wiedniu (1946-50). Na emigracji w Izr
Ż ą

Rę ś ą
ę ę ń ś

ś
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pca or tygodnika „Kultura”  (1963-70). Zastliterackiego dziennika „Robotnik”  (1945-48). Redakt
or działu zku Zawodowego Literatów Polskich (1945-48). RedaktPolskim (1943-46). Sekretarz Zwi

ył w Ludowym Wojsku ambulu (Kazachstan) w l. 1942-43. SłuDelegatury Ambasady RP w D
ziony przez władze sowieckie (1940-41). Pracownik pnie był wiprzebywał na terenie Lwowa. Nast

macyjnej (1939). W 1939 r. downictwie (1931-39) i w Warszawskiej Agencji InforPracował w s
cznikiem Literackim” . wignia”  i „Miesicznikiem „Dlatach 30. XX w. współpracował z miesi

szej Szkole Dziennikarskiej. W ego i w WyStudiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawski
ury niemieckiej, rosyjskiej i sowieckiej.  Leopold Lewin (1910-1995) – poeta, tłumacz literat14

 

ż
ę ź ę

ą
ę ę

ż ż
ą

ę
wiecie”  (1970-77). Opublikował m.in.: wiersz cznika „Literatura na redaktora naczelnego miesię Ś

Sen o po-(1934), Sen zimowy  (1933), Kora pisana (1931), b lasuWyr Partii Zjednoczonych", śń"Pie ą
Wiersze z półwie- (1956), Poezje wybrane (1953), ołnierska droga (1950), Poezje (1948), wrocie Ż

Skrzydła wiatraków  (1985), Posłanie do wnuka (1984), ce wzruszeniaPowracaj (1981), cza ą
 (1989). [red.]  tawiObiecana i (1989), ś ę

03-1983) – poeta, prozaik, tłumacz literatury  Mieczysław Jasturn, ur. jako Mojsze Agatsztajn (1915

ciele parafialnym w Jodłowej. ł chrzest w kozyjfrancuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. W 1920 r. pr ą ś
skim. Debiutował na  na Uniwersytecie Jagiello i filozofi, germanistykStudiował polonistykę ę ę ń

eratury polskiej w 1929 r. Pracował jako łamach „Skamandra”  w 1925 r. Uzyskał doktorat z lit
ety Literackiej”  ciu i Łodzi. Publikował swoje poezje na łamach „Gaznauczyciel w Kolbuszowej Brześ

ciach Literackich” . W 1939 r.  i w „Wiadomo„Skamandra” , Okolicy Poetów” , „Ateneum” , „Kamenie” ś
zku Pisarzy Sowieckich Ukrainy. W pił do Zwi na terenie Lwowa, gdzie w 1940 r. wstznalazł się ą ą

czeniem  tajnym nauczaniem. Przed zako do Warszawy, gdzie zajmował si1941 r. przeniósł się ę ń
cjach „Wsi”  i „Rzeczpospolitej”  oraz wojny zamieszkał w Lublinie, gdzie pracował w redak

pił do  do Łodzi w 1945 r. wsteniesieniu sipublikował na łamach tygodnika „Odrodzenie” . Po prz ę ą
nicy” . W 1949 r. ponownie pca redaktora naczelnego „Kukomunistycznej PPR i został zastę ź

 prowadził wykłady na Uniwersytecie zamieszkał w Warszawie, gdzie poza praca literacką
pił z PZPR. Był sygnatariuszem cznika „Europa”  wystciu miesiWarszawskim. W 1957 r. po zamknię ę ą

, wyd. Spotkanie w czasieci słowa (1964). Opublikował m.in.:  „Listu 34”  w obronie wolnoś
, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Kraków  i milczenieStrumieFerdynand Hoesick, Warszawa 1929; ń

, Rzecz ludzkazek Zawodowy Literatów Polskich, Lublin 1944; , ZwionaGodzina strze1937; ż ą
, Barwy ziemika” , Kraków 1948; ąż, „KsiSezon w Alpach i inne wierszeka” , Warszawa 1946; ąż„Ksi

stwowy Instytut , PaPoemat o mowie polskiejstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951; Pań ń
Spotkanie stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959; , PaGenezyWydawniczy, Warszawa 1952; ń

, Czytelnik, Warszawa yciaksze od Wistwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959; , Paz Salomeą ń ę ż
stwowy , PaIntonacjestwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961;  , Pakna chorobaPi1960; ę ń ń

stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa , PaStrefa owocówInstytut Wydawniczy, Warszawa 1962; ń
stwowy , PaciGodła pamistwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967; , PaW biały dzie1964; ń ń ę ń

, Błysk obrazu, Czytelnik, Warszawa 1973; WyspaInstytut Wydawniczy, Warszawa 1969; 
, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977; Scena obrotowaWydawnictwo Literackie, Kraków 1975; 

, Wiersze z jednego rokustwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980; , PacewiecPunkty ś ą ń

 były w dyspozycji gen. Tatara. W czasie jazdy i ok. 100 złotych monet dwudziestodolarowych, które
a 100 tys. USD  dostał polecenie przewiezienia do Paryążstanowisko konsula. W grudniu 1947 r. jej m

ł  objąż do Luksemburga, gdzie mem udała siężgi”  (1941-44). W 1946 r. wraz z mWidnokr
cznikiem „Nowe em do Taszkientu. Współpracowała wówczas z miesiężewakuowana wraz z m

y niemiecko-sowieckiej w 1941 r. została Literackiego”  wydawanego we Lwowie. Po wybuchu wojn
zku Almanachu  zwinym Organu tegoPisarzy USRR, a w 1941 r. została redaktorem naczel

zku piła do Zwi na rzecz Polski sowieckiej. W 1940 r. wstnie jej opcjprzedwojennej i jednocze
 Polski cy krytykrawdziwa ojczyzna” , bopublikowała w „Czerwonym Sztandarze”  wiersz pt. „P

. czeniem kresów wschodnich RP do ZSRR. 13 XII 1939 r za przyłdo Lwowa. Opowiedziała si
em ęż z mwiatowej ewakuowała siI wojny sympatyzowała z ruchem komunistycznym. Po wybuchu I

a Zygmunta Sobolewskiego od 1930 r. ężUniwersytecie Warszawskim. Pod wpływem drugiego m
 na wała prawo i polonistykska-Sobolewska (1910-1991), poetka, prozaik. Studiobieta Szempli El17

(1969). [red.] 
Bołdyn (1979-1980), cyWybra (1961), Pół wieku (1952), Wrzesie(1972-81). Opublikował m.in. 

Literatury”  cznika Literackiego”  (1966-71), redaktor naczelny „Polskich. Współredaktor „Miesi
zku Literatów zes (1955-56, 1959-82) Zwiu (1947-50), sekretarz generalny (1950-53), wiceprePary

ador PRL w  na Uniwersytecie Stefana Batorego (1930-34). Ambastajny UBP. Studiował polonistyk
ysta, działacz komunistyczny, agent NKWD,  Jerzy Putrament (1910-1986), pisarz, poeta, public16

stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983. [red.] , Pawiatła Smuga Czytelnik, Warszawa 1981; ś ń

ę
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946-50), Był członkiem zespołu Redaktor „Głosu Robotniczego”  wydawanego w Łodzi (1
r.  pnie pracował fizycznie. Do Polski powrócił w 1946 kierownikiem Domu Kultury w Równem, a nast

R, gdzie w latach 1939-41 był wiatowej przebywał w na kresach wschodnich RP i ZSRwojny 
asie II cych w lewicowych „Sygnałach”  i „Lewym Torze” . W cz poetów publikujzany był z grupZwi

 we Lwowie i Warszawie. wał polonistykpiewak (1908-1967), poeta, eseista, tłumacz. Studio Jan 18
, PWN, Warszawa 1995. [red.] ni, 1939-1991: leksykonPolscy pisarze współczeBartelski, 

, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1999; L.M. ródłowe 1939-1944Polaków : ilustrowane wypisy 
Prawdziwa historia  (1939). Zob. m.in.  Bazylegomier (1939), Kochankowie z Warszawy(1926), 

Ojciec Polski. Opublikowała m.in. opowiadanie r. za wstawiennictwem Jerzego Putramenta wróciła do
. Dopiero w 1962 tanie, opieka nad starcami) zarabiała na utrzymanie (sprz fizyczn pracężgdzie ci

 do Francji, ska wraz z synem przeniosła sizemplizostało znalezione 12 lutego 1951 r. w Hiszpanii. S
ł. Jego ciało lad po nim zagintatków i ł zaproszenie na spotkanie z członkami załóg tych sprzyj

Zygmunt Sobolewski prawdopodbnie ły dwa polskie statki „Generał Walter”  i „Bałtyk” . przypłyn
 do Maroka. Tam w 1951 r. li si szpiegami sowieckimi przeniee swpływem agentury sowieckiej), 

eniu ich (prawdopodobnie pod e po oskarnakantykomunistyczne i antysowieckie przemówienia. Jed
 wygłaszał ostre ąż w Hiszpanii, gdzie mtkowo osiedlili si na Zachodzie. Pocz pozostasi
em zdecydowała ężwraz z m represji ze strony władz komunistycznych w Polsce c siła. Obawiajzgin

, ze paczka za złotem ci w szpitalu okazało sia uległ wypadkowi, a po odzyskaniu przytomnodo Pary
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wiadczenia  (1938), DoWiersze stepowe” . Opublikował m.in. śćcznika „Twórczoredakcyjnego miesię ś
 (1963), pienie do krateruZst (1960), Dialogi naiwne (1958), Zielone ptaki (1957), Karuzela(1953), ą

. W 1933 r., w ramach swojej  komunistycznśćzienia za działalno1926 r. został skazany na 2 lata wi
, prozaik, poeta, tłumacz, krytyk literacki. W  Stanisław Wygodzki, wł. Szyja Wygodzki (1907-1992)19

zyka rosyjskiego i bułgarskiego. [red.]  (1967) oraz przekłady z jAnna (1966), renice piaskuŹ ę

ę ą
ie, dzynarodowego Biura Literatury Rewolucyjnej w Moskwci w Polskiej Sekcji Midziałalnoś ę

dzinie. W latach wiatowej mieszał w B. Po wybuchu II wojny Apel. Poezjeopublikował zbiór wierszy ś ę
hausen-Oranienburg i zieniem obozów koncentracyjnych: Auschwitz, Sachsen1943-1945 był wię

d wrócił do Polski w 1947 r. W latach 1947-1948 Dachau. Po 1945 r. przebywał w Niemczech, ską
 pnie był kierownikiem działu literackiego Polskiegopracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Nastę

 (1934), Chleb powszedniblikował m.in.: Radia (1948-53). W 1968 r. wyjechał do Izraela. Opu
Wybór (Londyn 1979), egnanie Po (1975),  zimowaPodró (1950), Poezje (1948), citnik miłoPamię ś ż ż

 (1961), yczeKoncert  (1960), Upalny dzie (1955), Pusty plac (1949), W kotlinie, (1987), poezji ń ż ń
Pieskin został pisa- (1961), stwoSerca mego rodze (1970), Ba-mahavo (1967), Powrót na ziemię ń

p do tomu I, s. X.  wstop. cit., B. Urbankowski, 20
 (1973). [red.]  rzem

ę
ski i S-ka, Warszawa 2005; , PrószyObława. Losy pisarzy represjonowanychJoanna Siedlecka, 21 ń

. [red.] Przekrojuciami o prof. Tutce na łamach krakowskiego utworów poza opowie
ci publikowania swoich liwo nie miał morolnej resztówce. W pierwszej połowie lat 50. XX w.

ci gospodarzył na pozostawionej po reformie powrócił do rodzinnego Zegrzynka, gdzie z konieczno
ci w duchu socrealizmu. W 1950 r. . Odmówił twórczoDwa Teatry (1946)Krakowie opublikował te

pnie w Krakowie. W wiatowej mieszkał w Warszawie, a nast. W czasie II wojny nerzeczy powa
 i śćMiło w swojej literackiej karierze ść powiedynTeatr Reduta Juliusza Osterwy. W 1924 r. napisał je

 (1923) wystawiał m.in. Ptak (1923), Lekkoduch (1920), Papierowy kochanekpne jego sztuki Nast
 wystawiona w Teatrze Polskim w 1917 r. Warszawskiego”  w 1912 r. Jego sztuka Murzyn została

sta i pisarz. Debiutował na łamach „Kuriera  Jerzy Szaniawski (1886-1970), dramaturg, felietoni23
 [red.] Poezje (1958), Zastygłe chwile (1958).

Dłonie z wiatru (1948), Modlitewnik (1956),   (1946), ta ewangelia (1946,) Syn ziemiPi(1938), 
 (1936), Monologi anielskie śćpiewna samotno niebieskie (1934), Brzemi1961 r. Opublikował m.in.: 

ciach 30 IV nionych okolicznoarł w niewyjakatolicyzmu na wyznanie ewangelicko-augsburskie. Zm
ycia przeszedł z . W ostatnich latach ladowany i inwigilowany (w 1960 r. był aresztowany)nadal prze

 dzierniku 1956 r. ale sam z niego zrezygnował). Byłw 1953 r. (członkostwo ZLP przywrócono po pa
ty z ZLP pnie w maju 1953 r.). Usuni, a nastwyprowadzeniu go z Sali obrad ZLP w czerwcu 1950 r.

ty w szpitalu psychiatrycznym (pierwszy raz po dwukrotnie był przymusowo umieszczony w zamkni
pnych  swojej poezji religijnej. W nastzku Literatów Polskich nie mógł publikowadzie Zwizje
skim ycie Literackie”  (1945-47). Po szczeci„wojnie redagował razem z Jarosławem Iwaszkiewiczem 

pnie został wywieziony na roboty do Niemiec. Po dził w Warszawie (1939-44), a nastniemieckiej sp
rednich w Poznaniu. Okres okupacji ł Polskiej Akademii Literatury. Był nauczycielem szkó

n Akademicki ciach Literackich” . W 1935 r. otrzymał Złoty Wawrzy„Skamandrze”  i „Wiadomo
 publikował w wiatowd II wojnk (1907-1961), pisarz, prozaik i poeta polski. Prze Wojciech B22

ski i S-ka, Warszawa 2009. , PrószyKryptonim "Liryka". Bezpieka wobec literatów ń
ą ą ś ą
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[red.] 
 na łamach paryskiej „Kultury” . ciami”  (1945–1957), publikował równieskimi „Wiadomolondy

a i pnie do Londynu. Współpracował z Radiem Wolna Europ do Rzymu, a nast1964 r . przeniósł si
stwie. W wiatowej pozostał na uchodczeniu II wojny Polskiego”  w Nowym Jorku (1943). Po zako

a ycielem i członkiem komitetu redakcyjnego „Tygodnikdo Stanów Zjednoczonych. Był zało
 dotarł  i Brazyli do Francji, a po jej upadku przez Portugalir. po ewakuacji do Lwowa, przedostał si

niu 1939  Literatury. We wrze. W 1938 r. roku został członkiem Polskiej AkademiiLaur Olimpijskiza 
rsie literackim IX Olimpiady w Amsterdamie (1931–1932). W 1928 r. otrzymał złoty medal w konku

d Sportowy”  (1926-31) oraz tygodnik „Kultura”  teatralnym „Gazety Polskiej” , redagował „Przegl
ci Literackich” , recenzentem literackim i Był stałym współpracownikiem „Skamandra”  i „Wiadomo

pnie osiadł w Warszawie. Nast wojennych krótko bawił w Szwajcarii i we Francji. czeniu działazako
asowym Naczelnego Dowództwa. Po polsko-bolszewickiej (1919-20) pracował w biurze pr

 grupy poetyckiej Skamander. W czasie wojny pnie był współtwórc„Pro Arte de Studio” , a nast
 w Warszawie, gdzie został współpracownikiem pisma  1918 r. znalazł siWojskowej (KN-3). Jesieni

pił do Polskiej Organizacji d zbiegł do Kijowa. Tam wstprzebywał w niewoli rosyjskiej, sk
 W latach 1915-18 zaniu został wcielony został do armii Austriackiej.Wschodniego, a po jego rozwi

pił do Legionu wiatowej wst. Po wybuchu I wojny 1863 w drohobyckiej jednodniówce kiedy
, Hej, kiedyerszem yn Strzeleckich i Zarzewia. Debiutował w 1913 r. wiWiedniu. Był członek Dru

  w  i germanistyk, filozofi w Krakowie, a slawistyk i filozofi, romanistykstudiował polonistyk
pnie  w szkołach w Drohobyczu i Chrowie.Nastski (1894-1969), Uczył si Kazimierz Wierzy24
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 na Uniwersy- polskował filologi, wł. Leszek Serafinowicz (1899-1956), poeta. Studi Jan Lecho25 ń ę ą
Pod te de Studio” . 1918 Współtwórca kabaretu tecie Warszawskim. Współredaktor czasopisma „Pro Ar

r tygodnika „Cyrulik Warszawski”   (1918) grupy poetyckiej Skamander (1920),  redaktoPicadorem
 Attaché kulturalny ambasady RP w tnika Warszawskiego”  (1929)(1926-29), sekretarz redakcji „Pamię .

a Polskiego”  w Nowym Jorku (1943-46) u (1930-39). Od 1940 w USA, współredaktor „TygodnikParyż
skich  Współpracownik londyyciel  Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.i współzałoż ń

Króle- (1914), kachcienych Po ró (1913), Na złotym poluci” . Opublikował m.in.: „Wiadomoś ż ś ż
Lutnia po (1920), Karmazynowy poemat  (1919), skieFacecje republika (1918), wsko-polski kabaret ń

 (1945). Popełnił samobójstwo w Nowym Marmur i ró (1945), Aria z kurantem (1942), Bekwarku że
Jorku. [red.]  

eta, satyryk, komediopisarz. Studiował  Marian Hemar, wł. Marian Hescheles (1901-1972), po26

warszawskim kabarecie Qui  na uniwersytecie we Lwowie. Od 1925 r. pracował w  i filozofimedycynę ę
33), Cyganeria Warszawska (1933-1934) i Pro Quo. Współpracował z kabaretami: Banda (1931-19

ołnierz Brygady a Komedia (1933-1934). Cyrulik Warszawski (1935-1939). Dyrektor teatru Now Ż
twa Informacji i Dokumentacji (1942-45) w Karpackiej (1940-41). Pracownik polskiego Ministers

1). Prowadził kabaret Orzeł Biały w Londynie. Współpracownik Radia Wolna Europa (od 195
eatrem Hemara (1947-55). Autor ponad 3 tys. Londynie (1946), teatr literacko-satyryczny zwany T

ciana (Londyn 1942), tewiDwie Ziemie  (1936), ski trojaKopiosenek. Opublikował m.in.: ń ń Ś ę Ś
(1930, Szopka polityczna  (1922), winiaDzik i  (Londyn 1988), Wybór wierszy (Londyn 1968), płaczu ś

tnik satyry-Siedem lat chudych. Pami), wspólnie z J. Lechoniem, J. Tuwimem i A. Słonimskim ę
 (1971). [red.] Chlib Kulikowski. Wiersze, satyry, piosenki (1955), czny

ołnierz Legionu Wschodniego (1914-15)   Józef Wittlin (1896-1976), poeta, prozaik, krytyk.27 Ż
 sztuki, , histori, romanistykanistykpnie wcielony do armii austriackiej. Studiował germnastę ę ę ę

azjach (1919-21).  we Lwopwie i Wiedniu. Nauczyciel w prywatnych gimn i polonistykfilozofię ę
skiego i  Zdrój i Skamander. Kierownik literacki Teatru Miej literackWspółpracował z grupą ą

 Od 1927 r. mieszkał w Warszawie. Po wykładowca w Szkole Dramatycznej w Łodzi (1922-26).
pnie w USA. Redaktor „Tygodniowego wiatowej najpierw we Francji, a nastwybuchu II wojny ś ę

az „Tygodnika Polskiego”  w Nowym Jorku du Literackiego Koła Pisarzy z Polski”  (1941-42) orPrzeglą
 r. zbiorem wie-yciel PEN-Clubu Writers in Exile. Debiutował w 1920(1943-47). Współzałoż

emówie-Wojna, pokój i dusza poety. Szkice literackie i prz(1920). Opublikował m.in.: Hymny rszy 

Człowiek  (1926), Oczy i usta (1924), Semafory PRL. Opublikował m.in. cirozczarowanie rzeczywisto
yraził swoje , wydanego w „Nowej Kulturze”  w 1955 r., w którym wPoematu dla dorosłychAutor 

w literaturze polskiej.  (1950-54). Jeden z głównych ideologów socrealizmu śćcznika Twórczomiesi
 (1945-49), redaktor nicaKukcji tygodnika „ ludowego”  Wojska Polskiego (1943-45). Członek reda

 Oficer polityczny tzw. pnie przebywał w Kujbuszewie i Saratowie (1941-43).terenie Lwowa. Nast
. W latach 1939-41 działał na Zwrotnicy (1924-25), współpracownik Almanachu Nowej Sztukired. 

 m.in. wiatowista. Przed II wojnyk, wł. Ajzyk Wagman (1905-82), poeta, prozaik, ese Adam Wa29
, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1975. Ucieczka za druty M. Boniecka, 28

 (1963). [red.] Orfeusz w piekle XX wieku(1946), Mój Lwów  (1936), Sól ziemi (1925), nia

ż ą ś ą

ę
ź

ę

ś ą
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y polityki kulturalnej PRL. Opublikował m.in.: Literatów Polskich (1949-56). Współtworzył podwalin
zku du Głównego Zwi-48), prezes Zarzstwa (1957-62), wiceminister kultury i sztuki (1945Rady Pa

j (1945-47), poseł na Sejm (1947-62), członek niewoli niemieckiej. Członek Krajowej Rady Narodowe
gnały” . W latach 1939-45 przebywał w Współpracował z „Naprzód” , „Lewy Tor” , „Lewar” , „Sy

cjach lewicowych, le i szkolnictwie zawodowym oraz działał w organizapracował w przemy
wiatowrz, publicysta. Przed II wojn Leon Kruczkowski (1900-1962), prozaik, dramatopisa30

(1983). [red.] 
ania nad wierszem polskimAmifon. Rozwamiertnie wydano zbiór esejów  (1982). PoSzkice literackie

 (1979), Cudowny kantorek (1976), Dziwna historia awangardy (1974), wiadczenieGra i do(1977), 
Zdarzenia (1973), Poezje wybrane (1966), Kwestia gustu (1963), Wagon (1959), Piosenka na rok 1949

 (1957), Wiersze i poematy (1955), Przemiany Słowackiego (1949),  humanizmuW stron(1943, 1944), 
Serce granatu (1938), Mity rodzinne (1933),  w KarpowiewiecLatarnie  (1930), w burym ubraniu

 
ś ą  

ę
 

ś
ś ż  

ą ś ą 
ś

ń ą ą

 Bohater naszych  (1935),Pawie pióra (1932), Kordian i cham (1928), wiatemMłoty nad ś
Dlaczego  (1938), W klimacie dyktatury (1937),  Sidła (1936),śćCzłowiek i powszednio (1935), czasów
Juliusz i  (1949), Niemcy(1948),  Odwety  (1938), Przygoda z Vaterlandem (1938),jestem socjalistą?

Dra- (1961),  gubernatoramier (1959),ci wolnoPierwszy dzie (1955), Odwiedziny (1954), Ethel ń ś  Ś ć

 (1935), drówka Joannywietle dnia” . Opublikowała m.in. towej redagowała podziemne pismo „W 
wia-czniki szkolne. W czasie II wojny pnie opracowywała podrnauczycielskich (1921-28), a nast

skim (1919-21). Pracowała w seminariach  na Uniwersytecie Jagiello i pedagogikpolonistyk
-1986), pisarka, poetka, pedagog. Studiowała  Ewa Szelburg-Zarembina, primo voto Ostrowska (189932

 (1977). [red.] nawskiej
Szkice o literaturze skandy- (1976), Petersburg (1976), Noc czerwcowa. Zarudzie. Heydenreich(1974), 

Sny. Ogrody. Serénité  (1971), kiążLudzie i ksi (1968), O psach, kotach i diabłach (1961), Marony
Kochankowie z  (1960), Tatarak (1959),  (1957), Wesele pana Balzacaka moich wspomnieążKsi

 (1956-1962), Sława i chwała (1947), Spotkania z Szymanowskim (1946), Ody olimpijskie (1946), ni
Młyn nad Luty- (1946), Stara cegielnia (1947), Nowele włoskie (1946), ść (1939), Nowa miłoda

Maskara- (1937), Lato w Nohant (1929), Kochankowie z Werony(1926)e sentymentalne Pejza
 (1925), yc wschodziężKsi (1923) i Hilary, syn buchaltera (1923), Wieczór u Abdona (1923), Bagdadu

Ucieczka z  (1920), Zenobia Palmuraował m.in.: Wielokrotny poseł na Sejm PRL (od 1952 r.). Opublik
”  (1955-80). ść46-47), „Twórczoycie Literackie”  (1945-46), „Nowiny Literackie”  (19Redagował „

 zku Literatów Polskich (1945-46, 1947-49, 1959-80).du Głównego Zwi(1935-36). Prezes Zarz
ycznych w Kopenhadze (1932-35) i Brukseli propagandy sztuki (1927-32), na placówkach dyplomat

 w MSZ, w dziale ). Potem znalazł sisekretarzem marszałka Sejmu Macieja Rataja (1923-25
ze Polskim (1920-23), był ał do grupy poetyckiej Skamander. Pracował w Kurierpnie nalenast

 i kabaretu Pikador, a  poetów skupionych wokół pisma „Pro arte et studio”zany z grupbył zwi
tkowo  dramatopisarz, eseista, tłumacz. Pocz Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980), poeta, prozaik,31

 (1962). [red.] maty
ą

ą ą
ę ż

ę

ą ą
Ż

ż , 

ą
ń 

ę ę ń
ę ę ś

ś Wę
 (1961), śćSamotno(1959), Miasteczko aniołów  (1947), Ziarno gorczyczne(1936),  z woskuLudzie  

literaturze polskiej. zku Literatów Polskich. Propagatorka socrealizmu w Sekretarz POP PZPR w Zwi
ktor naczelny pisma „Kobieta”  (1947-50). Posłanka do Krajowej Rady Narodowej (1944-47). Reda

naczelny „Polski Zbrojnej”  (1944-46). ciuszki pod dowództwem Zygmunta Berlinga, redaktor Ko
izji im T. gi” , oficer polityczny i korespondent wojenny I Dywredakcyjnego pisma „Nowe Widnokr

zku Patriotów Polskich, członek zespołu Pisarzy Białorusi, działaczka prosowieckiego Zwi
zku Sowieckich wiatowej członek Zwiy Współredaktor „Płomyka”  (1934-37). W czasie II wojn

ona Władysława Broniewskiego (1926-37).   Janina Broniewska (1904-81), pisarka, publicystka.33
 (1968). [red.] Gaudeamus (1964),  jej KlaraImi (1963), Iskry na wiatr ę
Ż

ś ą
ą

ę
ś

ą
Historia gałgankowej  (1948),  kulom nie kłaniałO człowieku, który siOpublikowała m.in.: ę

Z notatnika korespondenta (1949), Krystek z Warszawy  (1939), gaCiapek włócz (1937), Balbisi ę
Tamten brzeg mych  (1970), de z wasO takich jak ka (1967), Maje i listopady (1953), wojennego ż

, 2005, s. 132. Obława... Zob. J. Siedlecka, 34
(1973). [red.] Dawno i jeszcze dawniej  (1973), lat

ki literacki, tłumacz literatury niemieckiej.  Witold Wirpsza (1918-1985) – poeta, prozaik, kryty35

szej Szkole Muzycznej w go oraz w WyStudiował na Wydziale Praw Uniwersytetu Warszawskie ż
e ni Młodych”  (1935). W 1939 r. uczestniczył w obroniWarszawie. Debiutował na łamach “Kuź

wie, Warszawie I Szczecinie. pnie przebywał w oflagu. Po wojnie mieszkał w KrakoOksywia, nastę
ultury w ołnierza Polskiego”  (1945-47), kierownik Wydziału KPracował m.in. jako redaktor “Ż

ni Polskiego Radio w Szczecinie, r rozgłoWojewódzkiej Radzie Narodowej w Szczecinie, redakto ś
stwowym Instytucie Wydawniczym (PIW). W 1968 r. redaktor działu germanistycznego w Pań

pnie w ieszkał w Szwajcarii, a nastpił z PZPR i wyjechał na stypendium do Austrii. Zamwystą ę
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w latach 70. i 80. XX w. działacz opozycyjnego XX w. zwolennik marksizmu i socrealizmu, natomiast 
tych dziesięćteratura”  (1972-79). W latach pina Sejm PRL (1952-57), współpracownik tygodnika „Li

”  (1955-56), poseł śćcznika „Twórczogo miesiKulturalnego”  (1952-54), członek zespołu redakcyjne
du eglpnie w Szczecinie (1950-52). Redaktor naczelny „PrzPolskich w Krakowie (1945-47), a nast

zku Literatów  (1935-37). Prezes oddziału ZwiProsto z mostukierownik działu literackiego tygodnika 
, ABC m.in. recenzent filmowy i teatralny dziennika wiatowWarszawskim (1927-31). Przed II wojn

 na Uniwersytecie  polsk Studiował filologi Jerzy Andrzejewski (1909-83), prozaik, publicysta.36
 (1985). [red.] Liturgia (1985), caApoteoza ta (1980), Drachen

Prognosen oder Die Naturgeschichte der  (1976), Drei Berliner Gedichte (1971), Polaku, kim jeste
 (1970), Wagary (1968), Traktat skłamany (1967), Bruchsünden und todstücke (1966), Morderca(1966), 

dyPrzes (1965), Gra znacze (1965), Drugi opór (1964), cze na drutachPomara (1962), do fotografii
Komentarze  (1960), Don Juan (1960), Mały gatunek (1956), yciaZ mojego  (1956), wiersze wybrane

Poematy i  (1955), Stary tramwaj i inne opowiadania (1954), Na granicy (1953), onyList do (1952), 
Pisane w kraju (1952), edoDziennik Ko (1951), niPolemiki i pie (1949), Stocznia (1949), Sonata

nym w Berlinie Zachodnim. Opublikował m.in.: Niemczech, gdzie wykładał na Uniwersytecie Technicz
ś ż  

ż
ż

ń ń ą  

ś?
ń

ę ą
ą ś ą

ą
ę ą

ę
ą

 (1938-39), Ład serca (1936), Drogi nieuniknioneKomitetu Obrony Robotników. Opublikował m.in.: 
c Idzie skacz(1960), Bramy raju  (1956),  ziemici kryjCiemno (1948), Popiół i diament (1945), Noc ś ą ę ą

Nowe opowiada- (1979),  prawie nicJu (1982), Miazga (1973), Prometeusz (1963), po górach ż

i PRL (chodziło o wpisanie do niej artykułów 1976 r. Memoriał 101 przeciwko zmianom w Konstytucj
ci słowa, a w isał List 34 w obronie wolnonica” . Był członkiem PZPR do 1957 r. W 1964 r. podp„Ku

 z tygodnikiem zał si. Po wojnie zwi i filozofi studiował architekturwiatowPrzed II wojn
drusik.  aktorki Kaliny Jążietonista, prywatnie m Stanisław Dygat (1914-78), prozaik, dramaturg, fel38

 (1953). [red.] niPie (1952); Stwosz
Wit  (1951); Niobe (1948; kaZaczarowana doro (1937); Skumbrie w tomacie. Utwory poetyckie

 (1931); Bal u Salomona (1929); wiattego Ildefonsa czyli Satyra na Wszechwiwiata. Wizje 
Koniec  (1929); tokradcówwiPorfirion Osiełek czyli Klub wpływom socrealizmu. Opublikował m.in. 

ciowo uległ ęśbaretem Siedmiu Kotów. Cz1945 r. współpracował z krakowski „Przekrojem” i ka
. Po powrocie do Polski w wiatowej przebywał w obozie jenieckim w Altengrabowczasie II wojny 

 (1936-39). W Prosto z mostu tygodnikiem konsulacie RP w Berlinie (1931-33). Współpracował z
m. Pracował jako referent kulturalny w współpracował ze Skamandrem i Cyrulikiem Warszawski

 Kwadryga,  poetyck z grupzał si. Zwi i klasyczn angielskMoskwie. Studiował dorywczo filologi
wiatowej przebywał w ski (1905-53), poeta. W okresie I wojny  Konstanty Ildefons Gałczy37

 (1980). [red.] nia
ń ś

ę ą ą ą ę ą ą

ś

Ś ę
ś ś ę ś

ż
ś

ę
ą ś ą ę ę ą ę

ź ś

(1946), skie Jezioro BodeR). Opublikował m.in.: o kierowniczej roli PZPR i wieczystym sojuszu z ZSR ń
lania przy Rozmy(1958), owy kajecik  Ró (1958),Podró (1949), Pola Elizejskie (1948), egnaniaPoż ż ż ś

m.in. na łamach tygodnika „Ziemia i Morze” . [red.] 
cznika „Namiary”  (1971-78). Publikował niej miesiPolskich Linii Oceanicznych”  (1963-71), a pó
tor naczelny „Biuletynu Informacyjnego  Stanisław Dauksza (1918-1989) – dziennikarz, redak39

 (1973). [red.] Dworzec w Monachium (1965), Disneyland (1959), goleniu

ź ę

nek Polskiej Partii Socjalistycznej do 1939 r.,  Nina Rydzewska (1902-1958) - poetka, pisarka, czło40

ała w Naczelnym Dowództwie Sił zku Literatów Polskich od 1934 r. Do 1939 r. pracowczłonek Zwią
 poetycka Kwadryga.  z grupzała si6 r. zwiZbrojnych i Kapitule Orderu Virtuti Militari. W 192 ą ę ą

 ataków ze strony dzarzy” , który był przedmiotem wielu kontrowersji iAutorka wiersza “Madonna nę
dziła w Warszawie, a po powstaniu warszawskim w wiatowej spprasy endeckiej. Okres II wojny ś ę

pnie w Jeleniej Górze i Wałbrzychu dzi, a nastKoninie. Pierwsze dwa lata po wojnie mieszkała w Ło ę
 do Szczecina. . Thoreza. W 1953 r. przeniosła si(pracowała tam jako pracownik fizyczny w kopalni im ę

zej, ale nigdy nim nie została, a z  na członka komunistycznej Polskiej Partii RobotnicByła kandydatką
 Zjednoczonej Partii Robotniczej została listy kandydatów na członka komunistycznej Polskiej

, (1929), .: Miastom.in
 nazwana jedna z ulic Szczecina. Opublikowała kierownik działu literackiego. Jej imieniem została

ni Polskiego Radio w Szczecinie, jako ozgłoBaytuganem, który przebywał z Anglii. Pracowała w R
em Asłanem Bek Barasbi ęż z mlona w 1949 r. z powodu utrzymywania korespondencjiskreś

ś

Akwamaryna (1937   (1950-glaLudzie z w), ę 1953
bez sieci (

Rybacy (1946),  Godzina W ), 
1958

dzyczasie czył w 1954 r. W mi najpierw w Toruniu, a potem w Poznaniu. Studia ukogermanistyk
sku. Studiował pnie PPS na Dolnym Sztumie (Stutthof). Po wojnie członek OM TUR a nast

zez Gestapo i wysłany do obozu w wiatowej był członkiem AK. W 1943 r. aresztowany prwojny 
zanej z PPS. W czasie II ydowskiej rodzinie zwi w  Ludwik Krasucki (1925-2004) – urodził si41

Szczecin 1987. [red.] 
, pod red. M. Czarnieckiego, ga z miasta umarłychcu 125. KsiKu Sło, [w:] 1902 – 1958. Sowa

Nina Rydzewska (1959). Zob. m.in.: Jolanta Frydrykiewicz, Mol na Krzyskim Wzgórzu ). 
ń ę

ę ż ą
ś

ę Ślą
ę ń ę
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dzy widzami i aktorami. [red.] acja pomiudział. W ten sposób kreowana jest interaktywna rel
e brady mouliczne, happeningi), w których kaprezentuje głównie spektakle plenerowe (tzw. akcje 
Teatr ony w 1993 roku w Poznaniu przez Adama Ziajskiego.  Teatr Strefa Ciszy został zało43

(1955-1968). [red.] 
h w Warszawie stwa Publicznego oraz dyrektorem Archiwum Akt NowycMinisterstwa Bezpiecze

pnie stwa PKWN, a nastezpieczeLudowej. Była m.in. kierownikiem archiwum Resortu B
dach tzw. Polski zwiaty (1947-50) i spraw zagranicznych (1951-56) w r(1901-1978) ministra o

ona Stanisława Skrzeszewskiego 98-1973),  Bronisława Skrzeszewska z d. Bruche Mendelbaum (1842
-luty 2004). [red.] (stycze

 Janczewskeprowadzony przez MartZob. Centropa.org. Wywiad z Ludwikiem Krasuckim prz
wiatowej. ydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojny cego Stowarzyszenia przewodnicz

 (1964). Przez wiele lat pełnił funkcjPietruskim) scenariusza do filmu pt. „Wilczy bilet”
 współautorem (razem z Ryszardem szej Szkole Teatralnej w Warszawie. Był równiew Wy

zyka niemieckiego 1 r. W latach 1965-70 uczył jw „Polityce” . Uzyskał doktorat z germanistyki w 196
yciu Warszawy” . Publikował równie w „Trybunie Ludu”  (pracował tam do 1974 r.) i „ł pracpodj

 do Szczecina, a latem 1956 r. do Warszawy, gdzie pnie w Poznaniu. W 1954 r. przeniósł sinast
sku, a du Wojewódzkiego w Gdawiaty i kultury Urzpracował jako kierownik wydziału nauki, o
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ę ę
ą ę Ż ż 

ę
ż ż
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ę ą 
ń

ż
ś ą

ń ę
ń

ż
ż ż ć 

ę
z, poeta i dziennikarz. Studiował na Uniwersy- Andrzej Chciuk, Andrew Soddell (1920-1978) - pisar44

ył w 2 Dywizji pnie na uniwersytecie w Tuluzie. Słutecie Jana Kazimierza we Lwowie, a nastę ż
e francuskim ruchu oporu w czasie II wojny Strzelców Pieszych we Francji (1940), brał udział w

, Londyn 1975; śćEmigrancka opowie (1972); Wizyta w Izraelu (1972); ycowaężZiemia ksi1970; 
 Londyn e historyczna, daj Bośćstwa. PowieTowarzysze z bezpiecze Londyn, 1969; stwie Bałaku,Ksi

 o Wielkim śćAtlantyda. Opowie Melbourne 1961; tnik poetycki,Pami 1960;  ParyStary Ocean,
Rejs do Smithton.  1957; , ParymiechSmutny uci Polskich”  (Sydney). Opublikował m.in: „Wiadomo

ego/Tygodnika Polskiego”  (Butharst-Melbourne), gdzie pisał do „Echa”  (Perth), „Tygodnika Katolicki
 we Francji. W 1951 r. wyemigrował do Australii,  emigracyjn prasPo wojnie współpracował z polsk

 i Forces Françaises de l’ Interieur. ść Niepodległowiatowej, jako członek Polskiej Organizacji Walki oś
ą ą ą

ś ś ż
ż ę

ę ń ż

, Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodówongołłowicz , Toronto 1983. Zob. m.in. B. cyTrzysta miesię Ż
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. [red.] 



                                                          

zek Pola-adal wspierał finansowo ZwiCheltenham i Wingfield. Wszystkie polskie szkółki n
 Park, Pennington, Ferryden Park, Alberton, Rosewater, Ottoway, Mansfield Park, Athol

jest z nie z zachodnich i północnych osiedli Adelajdy, to szczały do niej dzieci przewa
. Od tamtej pory ucz centraln szkołuległa wówczas znacznemu osłabieniu. Przestała by

yk Lewicki).  Szkoła w Alberton wnik Antoni Kokar) oraz w Semaphore (kierownik Henr
ył dwie nowe sobotnie szkółki w Croydon (kiero-zek Polaków załoW 1953 roku Zwi

wypadku autobusowego. 
nia 1953 w wyniku ski zmarł 13 wrzeroku kierownikiem był Marian Wieczorek. Jerzy Sowi

 Od lutego 1953 czył w niej religii.wnikiem. Pomagał mu o. Hieronim Myszkowski, który u
ski. Został on jej pierwszym kiero-Sowipierwszej Polskiej Szkoły w Alberton odegrał Jerzy 

eniu  w zało roljdzkiej. Waono do niej polskie dzieci z całej metropolii adelaZwo
alna” .  Skarbu Narodowego. Była to tak zwana szkoła “centrfinansował wspólnie z Komisj

y karmelitów -  niedaleko Ottoway, którężPiłsudskiego w  osiedlu Alberton - w lokalu ksi
 imienia Marszałka Józefa  Szkoł Polsk sobotniył pierwszzek Polaków załokadencji Zwi

nie podczas jego isa Arnolda. To wła1949 roku. W 1952 roku na jej prezesa wybrano Wital
 14 sierpnia ona jua została załozek Polaków w Południowej Australii” . Organizacja t“Zwi

ie  najstarsza polska organizacja w Adelajdzie, o nazwła siZadania tego podj
enie pierwszej  polskiej  szkoły w Alber ton Zało

mie. mowie, jak i pi
zyk polski i to zarówno w li, aby ich dzieci zachowały jkraju osiedlenia nasi rodacy zapragn

 sobie nawzajem potrzebnej pomocy. W nowym nego lub udziela wa czegodowiedzie
 razem, bo jeden od drugiego mógł si sili trzymazyka angielskiego, dlatego pragnznali j

nie nie  do zakładów pracy. Polacy przewaść własnego domu oraz niewielka odległobudow
e były tam tanie działki do kupienia pod e zalety, słabo zaludniony. Posiadał jednak tak

ciowo podmokły i jeszcze ęśysłowy, czzachodnich dzielnicach Adelajdy. Był to teren przem
 w północnych i  nowych emigrantów osiedliła sięśća czoraz Wielkiej Brytanii. Du

ie na terenie Niemiec ciowych rozmieszczonych w Europie Zachodniej, głównz obozów przej
cy Polaków ło do Australii Południowej kilka tysiwiatowej napłynPo II-ej wojnie 

.  darze
 chronologii wy-c sitku, trzymaj. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy od poczzacj

 organi- polskżą z czasem w duałcił siwokół niej Komitetu Rodzicielskiego, który przekszt
enia polskiej sobotniej szkoły, a  wszystko od załoło sizku trwał kilka lat. Zacz” Zwisi

Proces “ tworzenia ciach powstawały polskie organizacje na emigracji. i w jakich okoliczno
 socjologów w jaki sposób, e przedmiotem bada take ona by. Mo historiposiada ciekaw

zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika” Organizacja o obecnej nazwie: “Zwi

 (1952 – 2002) 
zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwi

(Adelajda) 
Stanisław Kramarczuk 
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 „Nasza Droga”  z 27 czerwca 1953, s. 3 
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ch. mocy w zakresie dostarczania materiałów dydaktyczny
 jedynie do niesienia po-, ograniczał sipodlegało 5 polskich szkółek (w tym Szkoła Ottoway)

d PMS, któremu cych funduszy. Zarzajprzejazdu. Na opłacanie ich pracy nie było wystarcz
tku zwracano im tylko koszty e. Na poczrotacja nauczycieli. Pracowali oni prawie bezpłatni

a piła du55 roku, gdy wystRola Komitetu Rodzicielskiego znacznie wzrosła w 19
stronach tego opracowania. 

 pisał na dalszych rodowisku polskim, o czym b w było powodem wielu nieporozumie
stwo organizacji w Adelajdzie. To podobiezwa ta jest bardzo podobna do najstarszej polskiej 

zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika. Na- w Zwizmianach swej nazwy, przekształciła si
ków organizacji, która po wielu ąż pierwszych zal sina doszukamitecie Rodzicielskim mo

nie w tym Ko-ci z zachodnich i północnych osiedli Adelajdy. Włacyjne polskiej społeczno
zy organiza- wi tworzyły si zaczwej. Komitet był jak gdyby „centrum”, wokół którego

lania jej pomocy finanso- do sprawniejszego funkcjonowania szkoły oraz udzie przyczynisi
znia 1955 r., Komitet ten miał Jak czytamy w „Tygodniku Katolickim”  z dnia 29 styc

Rakowski, Józef  Skonieczny i Kazimierz Ociepa.  
owska, A. drzejczak (sekretarz), Władysław Kubisz, Józefa ŁugGrygorcewicz, Franciszek J

yma, Stanisław Gajewski, Czesław drow. Ponadto w skład Komitetu wchodzili: Tadeusz C
ył Aleksander Aleksan-yli Komitet Rodzicielski. Jego pierwszym prezesem bOttoway zało

 rodzice uczniów, którzy w Szkole nie zadaniem zajmowali sichunek finansowy. I tym wła
 na własny rozra-śćca do PMS, musiała przejżąda szkoła w Adelajdzie, naleKa

Utworzenie Komitetu Rodzicielskiego w Ottoway 

Ottoway - Krystyna Wieszczyk.
erowniczka szkoły Nr 1 w Prezesem PMS został Marian Furtak, a skarbnikiem ki

.   stwa polskiego i organizacji polskich…”wawczej, w oparciu o pomoc całego społecze
wiatowo wycho- pracy ocicznie z całoprowadzenie odpowiednich kursów i odczytów, ł

trzymanie i rozwój polskich szkółek – stego, tradycji i zwyczajów narodowych – troska o u
zyka ojczy- o utrzymanie jść“ ….dbało: Głównym zadaniem Macierzy miało by

  cierz Szkolna (PMS).
 w Adelajdzie o nazwie Polska Ma- organizacjyła nowpoparciu innych pedagogów, zało

ora dr. Jana Sobolewskiego oraz przy Krystyna Wieszczyk, wspierana przez swojego protekt
 e sami nauczyciele. Oto kierowniczka szkoły Ottoway takli działaAktywniej zacz

c polskiego szkolnictwa. zyka polskiego u swoich dzieci, a wiwspólny cel - zachowanie j
czył  w ten sposób grupa działaczy lokalnych, których łmanie Polskiej Szkoły. Utworzyła si

ganizowania funduszy na utrzy-zani do niesienia pomocy swoim nauczycielom oraz orbowi
 oni zo-e bardziej skonsolidowało rodziców. Czuli sizek Polaków zaowocowało tym, Zwi

rzestanie jej finansowania przez Przeniesienie szkoły z Alberton do Ottoway oraz zap
ajdzie.  przestała finansowania polskiego szkolnictwa w Adel
w ograniczyła, a potem całkowicie za-ków w Południowej Australii. Organizacja ta najpier

zku Pola-trz Zwi personalnych wewnpstwem nieporozumieniespodziewanie, a było nast
enie dla polskiego szkolnictwa. Przyszło ne zagro powaW 1954 roku pojawiło si

Utworzenie Polskiej  Macierzy Szkolnej  w Adelajdzie 

czeniu nauki.   po zakora
, a potem rozbie- przegrod specjalnciół trzeba było dzieligorszyło warunki lokalowe. Ko

cioła w Ottoway znacznie po-o koMarian Góralczyk. Przeniesienie szkoły z Alberton d
pc szkoły została Krystyna Wieszczyk, a jej zast  Kierowniczkkatolickiego w Ottoway.

cioła ton do nowo wybudowanego koMarszałka Józefa Piłsudskiego. Przeniesiono z Alber
 Nr 1 im. gu trwania roku szkolnego 1954  Szkołków w Południowej Australii. W cią ę
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 „Tygodnik Katolicki”  z 29 stycznia 1955 r., s. 13.
 „Tygodnik Katolicki”  z 29 stycznia 1955 r., s. 13.

e.  Tam
dziernika 1954 roku.  Okólnik Nr 8 Koła Nauczycieli z 15 pa
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 100 funtów. Nauczycielem tym został Eugeniusz  pracktóry dostanie rocznie za swoj
 płatnego nauczyciela, cioła, a ponadto wynajmie si za korzystanie z kośćotrzyma odpłatno

e proboszcz ia 1956 roku uchwalił, rodki finansowe. Na swoim zebraniu w dniu 22 styczn
 odpowiednie c imprezy dochodowe, posiadał jucie Komitet Rodzicielski, organizujęśszcz

cioła jako sali szkolnej. Na ci 5 szylingów tygodniowo za wykorzystywanie kowysoko
dał od Polaków opłaty w żątkiem 1956 roku proboszcz parafii Ottoway zaZ pocz

Zatrudnienie płatnego nauczyciela 

– Oddział Ottoway. 
a Ottoway) oraz Polska Macierz Szkolna im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego (w skrócie Szkoł

ywane dwie  nazwy dla Szkoły w Ottoway: Szkoła Nr1 W latach 1955 -1956 były u
e na pensje dla nauczycieli.  czników, pomocy szkolnych, a potem tak

ł na zakup podr zabawy i inne imprezy, z których dochód przeznaczał organizowazacz
 umacniał. Wyrastali lokalni przywódcy. Komitet mitet Rodzicielski, a jego autorytet stale si

, bo istniał wybrany przez Polaków Ko-Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ottoway nie zanikła
 poziomu nauczania Szkoła Nr 1 im. enia siej rotacji nauczycieli i obniMimo tej du

ki, Stanisław Skonieczny i Kazimierz Ociepa. Kazimiera Kolecka. Stoją od lewej: Stanisław Gajews

a Ługowska, prezes Aleksander Aleksandrow, Komitet Rodzicielski (1955). Siedzą od lewej: Józef
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polskiej macierzowej szkółce w  Royal Park. 
, bowiem w latach 1954 – 1955 uczył w  dydaktycznWachsberger. Posiadał on praktykę ą

 

 w Ottoway. Komitet Rodzicielski za-roku wywołała wielkie oburzenie działaczy szkolnych
ci Poznania w czerwcu 1956  o krwawym stłumieniu protestów ludnośćWiadomo

uszko,  J. Biernat  i  Z. Michalski. ski,  Mieczysław KoEdward Brzezi
cy), Stanisław Gajewski (skarbnik), Leon Kolecki, Aleksander Aleksandrow (przewodnicz

cym składzie: pujcielski w nastcych do polskiej szkoły. Wybrano nowy Komitet Rodzi
szcza-dziców dzieci ucz11 marca 1956 roku miało miejsce Zebranie Ogólne Ro

 w Ottoway ść społeczno polskKomitet Rodzicielski reprezentuje lokaln

 w Australii Południowej.  bibliotekpolsk
kszst ona najwicy woluminów i jest całkowicie skomputeryzowana. Jeliczy blisko 10 tysi

zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika, obecnej (to jest w 2012 roku) biblioteka przy Zwi
cych do szkoły. W chwili szczajki rodzicom dzieci ucznie dzigle przybywało, przewaci

ek polskich ążył nie tylko dzieciom, ale i osobom dorosłym. Ksintarz, który z czasem słu
 w pierwszy ruchomy inwe-W ten sposób Polska Szkoła w Ottoway wzbogaciła si

adysława Karbownika.  ek, które umieszczono w szafie ofiarowanej przez Włążtylko 30 ksi
tku posiadała ma. Na pocztej. Pierwszym jej bibliotekarzem został Tadeusz CywiMszy 

rednio po , bezpo niedziela w kapolska biblioteka szkolna w Ottoway. Była ona czynn
ona pierwsza ego została załoW maju 1956 roku z inicjatywy Komitetu Rodzicielski

enie biblioteki Zało

swoich uczniów. 
zanych z uszyciem strojów ludowych dla  na pokrycie kosztów zwi sumwydał poka

tytucji 3-Maja. Komitet Rodzicielski udział w akademii z okazji rocznicy uchwalenia Kons
ły ch szkółek PMS - wziW 1956 roku dzieci z Ottoway – wraz z uczniami inny

 w Adelajdzie.  dydaktyczn placówk polskksz ona najwidługim czasie stała si
ie-cioro dzieci. Mimo trudnych warunków lokalowych w nSzkoły w Ottoway osiemdziesi

szczało do ców ludowych. W marcu 1956 r. ucz polskich tay nacisk na naukył dupoło
d PMS, a ponadto ny przez ZarzWachsberger realizował program dydaktyczny opracowa

 poziom nauczania. Eugeniusz iósł siOttoway przez Wachsbergera, w znacznym stopniu podn
iłsudskiego w cia kierownictwa Szkoły Nr 1 im. Marszałka Józefa P objZ chwil

oway (w 1956r.) Eugeniusz Wachsberger – kierownik Szkoły Nr1  w Ott
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  : Polska Macierz Szkolna – Koło Ottoway. nazw oficjalnwała now
e w 1957 roku Szkoła Ottoway zaadopto- Koła. Powtórzmy jeszcze raz, ci własnoczn

d na własnym terenie, były wy-dzanych przez Zarzskładek członkowskich oraz  imprez urz
ce ze olecki. Dochody pochodzcym własnego prezesa. Był nim znany działacz Leon K

ołem PMS posiada-l nowego statutu Szkoła Ottoway była samodzielnym KAustralii. W my
 do Polskiej Macierzy Szkolnej w Południowej śćno przynalenownie potwierdziła swoj

iłsudskiego po-cia Statutu PMS, Szkoła Nr 1 im. Marszałka Józefa P przyj Z chwil
ław  Kubisz. nik), ponadto Józef Skonieczny, M. Kozubaj i Władys

 (skarb-cego), Henryk Musiela (sekretarz), Kazimierz Ociepapca przewodniczBiernat (zast
cy), J. odniczdu Koła Rodzicielskiego weszli: Leon Kolecki (przewW skład  Zarz

   Macierzy..PMS, uchwalonego przez  Rad
 statutu  interpretacjciwła Sytuacja taka była spowodowana prawdopodobnie niew

d Koła Rodzicielskiego i Komitet Rodzicielski.  dwie władze: Zarz
e wybrano wtedy, jak gdyby e i to,  było takcici. Nowowiadomodobrze utrwalona w ich 

ród działaczy szkolnych nie była ona jeszcze e nawet wwiadczy o tym,  nazewnictwa śćnno
gła zmie-Karolewski. Ta ci napisał w protokóle sekretarz tego zebrania Józef  nazwTak

 Walne Zebranie Koła Rodzicielskiego w Ottoway. 31 marca 1957 roku odbyło si
 Ottoway Walne Zebranie i oficjalna zmiana nazwy na PMS Koło

 oddzielnym i samodzielnym Kołem Terenowym PMS. rzowa (w tym Ottoway) miała by
da szkoła macie-rojektu, ka  Statutu Polskiej Macierzy Szkolnej. Według tego p wersjlejn

 nad ko- dyskusj sizek z tocze to nowe nazewnictwo miało zwi, Ottoway. Wydaje si
kiej Szkółki  nowa nazwa tej instytucji: Koło Rodzicielskie Polsgrudnia 1956 r. pojawiła si

e w protokóle Komitetu Rodzicielskiego z dnia 17  fakt,  zasługuje teNa uwag
dzielnej polskiej Szkoły  Ottoway. 

cej nie- nowej organizacji wokół istniejszkoły. Projekt ten nosił znamiona formowania si
cych swoje dzieci do w posyłajali zrobienie legitymacji członkowskich dla rodzicózwa

o-tku 1957 roku członkowie Komitetu Rodzicielskiego rrodowiska polskiego. Na poczdla 
ść z funkcji kierownika. Była to smutna wiadomodzie musiał zrezygnowadów rodzinnych b

e ze wzglz Ottoway, cu 1956 roku E. Wachsberger poinformował działaczy W ko
cielskie, czyli 100 funtów. 

enie nauczy-ałe swoje roczne uposakierownik E. Wachsberger przeznaczył na te stroje c
e  zasługuje fakt, o uszyte stroje ludowe dla dzieci. Na uwagwietku stanowiły tego maj
śćkszo 700 funtów. Zdecydowana wi go na sum1956 r. zapadła decyzja, aby ubezpieczy

tek szkoły. Na zebraniu Komitetu w dniu 8 grudnia Wzrastał systematycznie maj
innymi polskimi szkołami w Adelajdzie. 

owana przez PMS, wspólnie z ce: kaszubski i krakowiak. Impreza ta była zorganizdwa ta
 oraz  patriotycznowała inscenizacjpod kierownictwem Eugeniusza Wachsbergera - przygot

 uchwalenia Konstytucji 3-Maja Szkoła w Ottoway -  roczniczku z kolejnW zwi
lnych oddziałów (czyli polskich szkółek). 

du na zbyt małe kompetencje dla kierownictwa loka-ci, ze wzglstatutem odrzucił go w cało
 z tym   po zapoznaniu si Polskiej Macierzy Szkolnej). Komitet Rodzicielski,cięśła wtedy cz
y by-d Główny PMS opracował nowy statut (Szkoła w Ottowaszkolnych. W 1956 roku Zarz

 do nowo wybudowanych pomieszczeciele, jednak po kilku latach sztandar przeniesiono
dzie przechowywany w ko-e sztandar bresa Skwarc. Komitet Rodzicielski zdecydował, 

i Te-nia 1956 r. Jego fundatorami byli Józef Skonieczny sztandaru szkolnego w dniu 9 wrze
cenie wici w Ottoway było poród polskiej społecznonym wydarzeniem wWa

. intencji ofiar Powstania Warszawskiego
e w  takym PRL. Modlono si w intencji Polaków zabitych przez rewimówił Mszę Ś ętą ż ę ż
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a Ottoway, z dnia 31 marca 1957, s.1-3.  Protokół z Walnego Zebrania Koła Rodzicielskiego n
 „Nasza Droga”  z dnia 26 sierpnia 1956, s.7. 
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 i S. Bajon. lizankiewicz, Wacław  Grygorcewicz, Walenty  Kowal Edward  
ski (skarbnik), a ponadto drzejczak (sekretarz), Edward Ozla(wiceprezes), Franciszek J

Kubisz cym składzie: Kazimierz Ociepa (prezes), Władysław pujd w nastwybrano zarz
  kolejne Walne Zebranie PMS Koła Ottoway, na którym11 stycznia 1959 odbyło si

  wietnienia tej imprezy. do usposób przyczyniły si
pami tanecznymi, w znaczny oimi wystAustralii Południowej. Dzieci ze Szkoły Ottoway, sw

tnienia pobytu Jego Ekscelencji w amimiała miejsce uroczysta akademia dla uczczenia i up
niej w Port Adelaide Town Hall  póciele  Ottoway. Dzie w kowibiskup odprawił Msz

dza arcybiskupa Józefa Gawliny. 17 maja ks. arcy-kuna duchowego polskich emigrantów ksi
lajdy opie-nym wydarzeniem w historii Koła był przyjazd do Ade W 1958 roku wa

tery klasy. szczało 158 dzieci. Uczniowie byli podzieleni na cz
zyka polskiego ucz jnie w Community Hall Rosewater. W 1958 roku na nauk przewasi

ców ludowych odbywała ciele  na Ottoway. Nauka ta w kociła si Szkoła nadal mie
, T. Cybulski i Wacław Grygorcewicz. tarz), a ponadto Józef Skonieczny, Władysław Kubisz
lewski (skarbnik), O. Holeksa (sekre-zesa), Kazimierz Ociepa (organizacyjny), Józef Karo

pca pre-ski (zastcym składzie: Leon Kolecki (prezes), Edward Brzezipujd w nastzarz
 kolejne Walne Zebranie PMS Koła Ottoway. Wybrano 12 stycznia 1958 odbyło si

  lne.
czniki i pomoce szko- do pisania, materiały biurowe, podrwe dla dzieci, zakupiono maszyn

zyskanych funduszy uszyto stroje ludo-cznych, co przyniosło czysty dochód 328 funtów. Z u
d zorganizował (w 1957 roku) 21 zabaw tane-dnich funduszy na potrzeby Szkoły, Zarz

e w celu zdobycia odpowie-Ze sprawozdania prezesa Leona Koleckiego wynika, 
 PMS Koła Ottoway śćAktywno

Sportowego POLONIA

57 – 1959 oraz wieloletni prezes Klubu Leon Kolecki, prezes PMS – Koło Ottoway w latach 19
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/1958. ci PMS – Koła Ottwayza okres od 20/04/1958 do 08/06 Sprawozdanie z działalno
 Koła w dniu 12 stycznia 1958.  Przemówienie prezesa Koleckiego na Walnym Zebraniu
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d Koła zatrudniał trzech nauczycieli. lowe były złe. Zarz
w. Warunki loka- po Mszy  po południu, a dla drugiej – w niedziel w sobotodbywały si

ciółek lekcje dla pierwszej grupy  uczniów oraz mały kość ilożądu na duZe wzglę ś
ę ę ę Ś

ą
 

                                                          

wiatowej. 
nej polskiej organizacji  pomysł samodzielnej rejestracji – jako niezale sił rodzizacz

du PMS – Koło Ottoway . W gronie Zarz zarejestrowane nie był organizacjAustralii tak
d Główny Polskiej Macierzy Szkolnej w Południowej prowadzenia transakcji zakupu. Zarz

ci prawnej do prze- i nie posiada osobowo zarejestrowanKoło Ottoway nie jest organizacj
e PMS – ,  oraz miejsce zabaw dla dorosłych. Okazało siodpowiedniego obiektu na szkoł

 zakupu działki ziemi i wybudowania na niej pił z propozycj Euzebiusz Trepka wyst
   10 zabawy. si odbywa obiektu, w którym  majbudowa

na tyni nie mowie obok cielne. Odpowiedziały,  władze ko nie zgodziły sipropozycj
cioła w Ottoway. Na taku ko go wybuduje na placu parafialnym, w poblili sidzie, je

e najlepiej ała opinia,  przyszłego domu. Przewa nad lokalizacj Zastanawiano si
bezpłatnie fundament pod planowany obiekt. 

e zaleje ł, du. Obecny na tym zebraniu Leon Kolecki zadeklarowapoparciem całego zarz
 z entuzjastycznym epy i spotkała sir. Inicjatywa wyszła od prezesa Koła Kazimierza Oci

du w dniu 7 czerwca 1959 s zebrania zarzmiejsce dla polskiej szkoły został zgłoszony podcza
a sala na zabawy oraz rodka” , w którym byłaby duway. Pomysł posiadania własnego „o

ym problemem dla działaczy PMS – Koła Otto- był duBrak własnych pomieszcze
Pomysł budowy własnego lokalu. 

  Polskiej Macierzy Szkolnej w Południowej Australii.
nej dezintegracji  do powaidzy poszczególnymi szkołami, z czasem przyczyniło smi

współzawodnictwo po-zku z organizowanymi konkursami recytatorskimi. To PMS), w zwi
dzy samymi Szkołami (czyli Kołami Terenowymi Terenowymi. Ponadto były tarcia pomi

dem Głównym PMS, a jego Kołami dzy Zarz pominych nieporozumiechodziło do powa
. Do- zintegrowantku nie była organizacjPolska Macierz Szkolna od samego pocz

1959 – 1960.Kazimierz Ociepa, prezes PMS Koło Ottoway w latach 
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du PMS-Koło Ottoway z dnia 22 sierpnia 1959.  Protokół z Zebrania Zarz10
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k i Piotr Nowakowski.  Bolesław Ucinek (zabawowy), ponadto, Piotr Marcinia
rojów), Kazimierz Ociepa (imprezowy), Lewczak (gospodarz), Filip Głowacki (konserwator st
Figurski (zast. organizacyjnego). Jan (skarbnik), Julian Seliga (organizacyjny), Tadeusz 

ski (wiceprezes), Kazimierz Ociepa yciskładzie: Euzebiusz Trepka (prezes), Mieczysław 
cym pujoway w nast7 lutego 1960 roku wybrano nowe władze PMS Koła Ott

 Koła Ottoway d Główny PMS hamuje usamodzielnienie siZarzą ę
ę ą

Ż ń

 

                                                          

rodowiska działaczy z Ottoway.  priorytety mencie zmieniły si
 swej rejestracji. I w tym mo-d Główny odkładał decyzj powodów ZarzZ jakich

  11Koło Ottoway.
 nie zarejestruje to uczyni to samodzielnie PMS – d Główny sili Zarzba. Jestanowcza gro

nie pojawiła si. Jednocze prawnść osobowowładz australijskich i w ten sposób naby
 u  zarejestrowa tej organizacji ma siwej Australii konkretny termin, do którego centrala

dowi Głównemu Polskiej Macierzy Szkolnej w Południo, aby postawił Zarzzebiusza Trepk
zali swojego prezesa Eu-wi21 lutego 1960 roku działacze PMS–Koła Ottoway zobo

d PMS – Koło Ottoway stawia warunki swojej  centraliZarz

dkowano kierownictwu  PMS Koło Ottoway. podporz
ono Koło Młodych, które organizacyjnie szczania do polskiej szkoły. W 1960 roku załoucz

du na swój wiek zaprzestała ju, która ze wzglżą młodziecia sił projekt zajwysun
nie on a swój „ renesans” . To wła. Pod jego kierownictwem Szkoła Ottoway przechodziłrol

yteczni spełniał  bardzo pocie tak było. Z drugiej jednak strony Henryk Lewickrzeczywi
 Polskiej  Macierzy Szkolnej. I zków z centralKoła Ottoway, aby nie osłabiał swoich zwi

d  na zarz kierownika Szkoły, mógłby wpływacy funkcj Henryk Lewicki pełni
d Główny PMS.  Zarzny sposób osłabiszkoły mogłaby w powa

 uczniów) li chodzi o liczbkszej (jewi od centrali Polskiej Macierzy Szkolnej. Utrata najsi
 czas wysuwano pomysły oderwania rodowisku działaczy Ottoway, co jakiKarbownika. W 

wa du Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej mgr Władysłacie prezesa Zarzczne posuni
nryk Lewicki. Było to takty-Kierownikiem szkoły został działacz centrali PMS He

Polaków Ottoway w latach 1963 – 1964.

 1960 – 1961  oraz prezes Koła Euzebiusz Trepka – prezes PMS Koło Ottoway w latach
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d prawie w niezmienionym składzie. Prezesem zo-Koła Ottoway, na którym wybrano Zarz
lne Zebranie Członków PMS Dnia 21 stycznia 1962 roku miało miejsce kolejne Wa

cania w lewo”  Pierwsze znaki “ skr

ci. rodowisku polskiej społecznoym autorytetem w  on dusi
du Głównego Macierzy. Cieszył nie członkiem ZarzOttoway  Henryk Lewicki był jednocze

e kierownik Szkoły e fakt,  z PMS był takcym  secesjnym czynnikiem powstrzymujWa
głej pomocy dydaktycznej. niej ciSzkolnej w Południowej Australii, bo oczekiwano od 

 Polskiej Macierzy  kontaktów z central nie chciano zrywa, dlatego te polsknad szkoł
ki rodowiska działaczy z Ottoway było sprawowanie opieJednak głównym celem 

cych w skład Polskiej Macierzy Szkolnej. rodowisk wchodzci od innych bnoodr
 własnych interesów i własnej śćwiadomof) PMS – Koło Ottoway posiadało (w 1961 roku) 

wych; 
e akademie z okazji rocznic narodo-e) Organizowało (lub współorganizowało) patriotyczn

 nad Kołem Młodych;  opiekd) Finansowało i sprawowało oficjaln
;  bibliotekc) Posiadało własn

manie Polskiej Szkoły Ottoway; 
rodki  na utrzy-c , gromadz finansowo – gospodarczść działalnob) Prowadziło niezale

;  Rewizyjnd i Komisj członków, własny Zarz liczba) Posiadało znaczn
dy: ce wzglpuj. Decydowały o tym   nast organizacj je za samodzielnuzna

 spełniała wymogi, aby śćak jego działalnobyło zarejestrowane u władz australijskich, to jedn
bnego statutu oraz nie e PMS – Koło Ottoway nie posiadało własnego odr Mimo, 

 działaczy szkolnych w 1961 roku śćAktywno

zku Polaków Ottoway i Domu Mikołaja Kopernika). Zwi
niejszy wieloletni prezes . Jego prezesem był Jerzy Andrecki (póęćtut i ciekawy program zaj

e zorganizowane. Posiadało własny sta-polskich sobotnich szkółek. Koło Młodych było dobrz
 z Koła Młodych, czyli absolwenci  polska młodzie sie mogła gromadzidzie tak

e w tym lokalu rzyskie. Była nadzieja, fialnej zaspokoi ich wszelkie potrzeby szkolno-towa
e wybudowanie sali para-, wiatowym wydawało si Miejscowym działaczom o

czenie roku szkolnego. biono w niej zako
czona, to zro-e nie była jeszcze całkowicie ukoochoczo do budowy sali parafialnej. Mimo, 

piono  polskie dzieci. W 1961 roku przyst si mogły uczye b. W niej takparafialn
 sal wybudowakolnego, skoro mogna kupno bloku ziemi i budowanie na niej budynku sz
dze  pieninej od centrali PMS. Po co by mieli wydawarejestracji, jako organizacji niezale

 ochota samodzielnej a juMiejscowym działaczom macierzowym z Ottoway przeszł
Budowa sali parafialnej  w Ottoway 

.  bardzo pilnc spraw wiOttoway stawało si
kszenie lokalu dla szkoły  172 dzieci. Powi uczyzyka polskiego chciało si1961 roku j

 lekcyjnych. W ęć zajej prowadzina dłu mociele nie było juwszystkich. W samym ko
 była potrzebna dla . Była ona korzystna dla obu stron. Sala parafialnaśćdzieje na przyszło

e na-boszczem dawała ducisła współpraca działaczy PMS – Koła Ottoway z pro
na potrzeby polskiej sobotniej szkoły. 

pniania lokalu parafialnego pców do udost  jego nastzuj zobowi umowdzkim specjaln
e załatwi z biskupem adelaj- sali parafialnej. Proboszcz obiecywał, szkolnych w budow

 działaczy owanie siw było zaangaMichaelem Darmofałem. Efektem tych dobrych stosunkó
 z proboszczem parafii o.  współpraccisłski utrzymywał Prezes Bernard Brzezi

nadto S. Rzepnicki i Piotr Marciniak.     
ózef Skonieczny (bibliotekarz), po-(konserw. Strojów), Kazimierz Ociepa (imprezowy), J

uszko, Jan Lewczak (gospodarz), Wanda Zalewska (z-ca. organizacyjnego), Mieczysław Ko
cyjny), Julian Seliga kowiak (skarbnik), Aleksander Chmielewski (organizaStanisław Grze

 dowski (wiceprezes), Stanisław Bednarz (sekretarz),ski (prezes), Piotr RzBernard Brzezi
cym składzie: pujd PMS  Koło Ottoway w nast8 stycznia 1961 wybrano nowy zarz

cisła współpraca z proboszczem parafii Ottoway Ś
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15cioła katolickiego.zanie do wiary i kopostawieniem budynków szkolnych oraz za przywi
 nad ci za ich prackował polskiej społecznodokonał jego oficjalnego otwarcia. Podzi

cił lokal i widz Arcybiskup M. Beovich polokum dla katolickiej szkoły australijskiej. Ksi
tku – jako ego, a od poniedziałku do piPolskiej Szkole Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudski

   sobot w kaiały słua z Australii Południowej. Nowo ustawione budynki mężpolscy ksi
ich oraz wszyscy  przyjechał arcybiskup Adelajdy ks. dr Matthew Beov tśćNa uroczysto

dzu Ryszardowi Murawskiemu OFM. do postawionych budynków proboszczowi parafii Ksi
cie przekazał  klucze ski uroczynia 1962 roku prezes Koła Bernard Brzezi 15 wrze

e Polacy.  onali takustawieniem dwóch budynków na placu parafialnym wyk
zane z przewiezieniem i  zwirodków finansowych PMS–Koła Ottoway. Wszelkie prace

du w dniu 17 czerwca 1962 r. Zakupu dokonano ze w tej sprawie zapadła na zebraniu Zarz
cielnym - obok sali parafialnej. Decyzja dynków Housing Trust i ustawienia ich na terenie ko

ywanych bu- okazja zakupu i przewiezienia dwóch uszkoły polskiej. I oto nadarzyła si
zało potrzeb lokalowych dla Wybudowanie sali parafialnej na Ottoway nie rozwi

cielnymPostawienie budynku szkolnego na terenie ko

e popierał polskie szkolnictwo. Ryszard Murawski OFM , który tak
 został o. pcmofał. Jego nastW maju 1962 r. odszedł z probostwa w Ottoway O. Dar

wskiego. 
ymu warsza-ch przeciwników reków Domu Mikołaja Kopernika) było wielu zdecydowany

zku Pola-niejszych latach Zwiród działaczy PMS – Koła Ottoway (a w póca, bo powdz
ymu PRL. Opinia ta była na pewno krzy- rec łatwe na penetracjwiadome politycznie, a wi

gi kombatanckie) za nie krrodowisko działaczy z Ottoway zostało uznane (przez

14 łupem agitacji komunistów..”wiadomie staje sisentymentalnych, nie
dów  odłam emigracji, który ze wzglwpływów komunistycznych. Niestety istnieje równie

by przenikania  z grodoskonale zdaje sobie spraw[polskiego na emigracji, przyp. S.K.] 
stwa społeczeęść mas emigracyjnych” …” Pewna cz polityczn wpływ na postawuzyska

ym dokłada wszelkich sposobów, aby re.  W Materiale tym czytamy: “….komunistyczn
 przed infiltracjcy Polonidu Głównego SPK w Kanadzie, przestrzegajInformacyjny”  Zarz

ciła “Materiał ” , zamie6 maja 1962 roku wydawana w Adelajdzie “Nasza Droga
lajdy do wysyłania swoich prac do Warszawy. 

canie dzieci z Ade-wski – za zachprezes PMS w Południowej Australii Wacław Kazimiero
e sam  takymu PRL. Na “cenzurowanym” znalazł sio uleganie wpływom propagandy re
dzany ci w Adelajdzie. Był on poste przez elity polityczne polskiej społecznole przyjstało 

skiego zo-ek szkolnych z Warszawy przez  kierownika J. SzokalążSprowadzenie ksi
kursie. 

ł udział w tym kon- z Ottoway wziladów w dokumentacji, aby jakikolwiek uczeadnych 
du PMS – Koła Ottoway. Nie ma jednak Okólnik został odczytany na zebraniu Zarz

   13 do Warszawy. pracudział w tym konkursie i wysłało swoj
ło de dziecko wzicał w swym Okólniku, aby kakiem”. Prezes W. Kazimierowski zach

 i Bałty-, Odrmiennych i rysunkowych pod tytułem: “Nad Wisłorganizuje konkurs prac pi
e Towarzystwo Polonia w Warszawie Ottoway), „Okólnik Nr 3” . Była w nim informacja, 

e do Koła  Macierzowych (w tym tak1962 roku rozesłał  do wszystkich podległych mu Kół
erowskiego, który 24 stycznia Głównego PMS w Południowej Australii Wacława Kazimi

du  prezesa Zarz inicjatyw to z kontrowersyjnLondynie, lecz w Warszawie. Zbiegło si
czniki szkolne dla dzieci nie w centrali PMS w Nowy kierownik zamówił podr

   12 mianowano Jaromira Szokalskiego.Kierownikiem szkoły (w miejsce Henryka  Lewickiego)
ski. ak, Józef Klok i Edward BrzeziBiałkowski, Wacław Kostyk, Jan Lewczak, Józef Lewcz

czyli nowi działacze, m.in. Stanisław du dołski. Do składu zarzstał nadal Bernard Brzeziń ą ą
ń
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dziernika 1962.  „Nasza Droga”  z dnia 7 pa15
 „Nasza Droga”  z dnia 6 maja 1962, s. 3. 14

. Kazimierowskiego z 24 stycznia 1962.  Okólnik Nr 3 prezesa PMS w Południowej Australii W13
du PMS Koła Ottoway z 24 stycznia 1962.  Protokół z zebrania Zarz12
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a wokół ny człon. Polska Macierz Szkolna w Adelajdzie skupiAdelajdzie i stanowi jej powa
 w  Szkoln Macierzzane z Polske Koło jest zwi tych wynika, swoich członków. Z zało

ród ycia religijnego i polskiego wgnowanie daniem Koła jest utrzymanie Szkółki oraz piel
m za-ci Polaków z Ottoway i przyległych okolic. Naczelnykszej ilo jak najwizrzeszania si

ci liwoło nowy okres swej historii. Nowy Statut stwarza moKoło Polaków Ottoway rozpocz
nienie: ce wyjapuj prasie nast PMS,  prezes Euzebiusz Trepka napisał w miejscowejcięścz

 czy nowa organizacja jest lub nie jest śćtpliwo we pojawiła sizku z tym,  W zwi
Trepka. 

ebiusz  Pierwszym prezesem Koła Polaków Ottoway został Euz18po opłaceniu rocznej składki.
 członkiem Koła Polaków Ottoway -  dy dorosły Polak mógł zostadacie i zmianie Statutu ka

Piłsudskiego. Po tej cych do Polskiej Szkoły Nr 1. im. Marszałka Józefa szczajdzieci ucz
 tylko rodzice way mogli by Do dnia 28 lipca 1963 r. członkami PMS – Koła Otto

KÓW OTTOWAY. 
 o nazwie: KOŁO POLA- organizacjłcenie dotychczasowego PMS – Koła Ottoway w now

e uchwalenie nowego Statutu oraz przekszta-Efektem Walnego Zebrania było tak
isław Gajewski i Wincenty Kowal. wowy), Wanda Zalewska (koserw. strojów)  oraz  Stan

uszko (gospodarz), Stanisław Barsznica (zaba-kowiak (skarbnik), Mieczysław Kosław Grze
ni-pca organizacyjnego), Jan Banasiak (sekretarz), Sta(organizacyjny), Wacław Kostyk (zast

eusz Figurski du weszli: Aleksander Chmielewski (wiceprezes), Tad. Ponadto do zarzTrepk
du. Prezesem wybrano Euzebiusza ej reorganizacji zarz  Dokonano wtedy du17lipca 1963 r.

 ono w dniu 28  Zebranie. Odbyło siktórej to zaprosił swoich członków na kolejne Walne
 do Polaków, w  odezw ju – drug 10 lipca 1963 roku wydał on własnKoła Ottoway. Z dat

d PMS –  zarzbnych organizacji stanowczo sprzeciwił si  Takiej fuzji dwóch odr
ków. 

zkiem Pola- ze Zwi organizacj tczycentrala PMS w Południowej Australii usiłowała poł
 1963 roku trz Polskiej Macierzy Szkolnej. W pierwszej połowiezysem powstałym wewn

 z kry-ci organizacyjnej Koła zbiegło sici własnej podmiotowowiadomoIstnienie 
3 roku Utworzenie KOŁA POLAKÓW OTTOWAY w dniu 28 lipca 196

ci jednego funta rocznie.  ko
 poprzez opłacanie składki w wyso-Polaków do nabywania członkostwa PMS - Koła Ottoway

 okolicznych , wzywaj ulotkd wydał 6 maja 1963 roku specjaln Zarznanse. Dlatego te
dnak znacznie uszczupliło jego fi-tów. Zakupienie od Housing Trust dwóch budynków, je

 1100 fun- sumcznm dochody na łzabaw i innych imprez przyniosły działaczom szkolny
szardem Murawskim. Organizowanie Ottoway oraz dobrej współpracy z proboszczem Ks. Ry

du Koła ci Zarzej aktywnoki duliwe dzicia jednego roku były mogniTe osi

16 nad miejscowym Kołem Młodych. g) opiek
 budowy nowej sali parafialnej, f) kontynuacj

gruncie  parafialnym, 
tawieniem ich - dla szkoły – na e) zakupieniem dwóch budynków od Housing Trust i us

dzeniem wielu udanych imprez, d) urz
wych, 

ny zbiór polskich strojów ludo-c) szkolnym zespołem tanecznym, zaopatrzonym w poka
,  bibliotekb) polsk

czycieli, 
cioro płatnych nau- ze 150 uczniami, w której uczyło sze szkoł polskcioklasowa) sze

cymi sukcesami: puj nastpochwali
ski na Walnym Zebraniu mógł sirzezipomieszczenia dla Polskiej Szkoły. Prezes Bernard B

zało sprawrodowisko działaczy Ottoway raz na zawsze rozwie , Wydawało si
Sukcesy PMS – Koła Ottoway 
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 „Nasza Droga”  z dnia 18 sierpnia 1963. 18
du PMS Koła Ottoway z dnia 10 lipca 1963.   Odezwa Zarz17

 Zebraniu w dniu 31 marca 1963.  Sprawozdanie Prezesa PMS – Koła Ottoway, na Walnym16
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 Polonii Australijskiej z siedzibwiatow Oycia KomisjPodczas jego obrad powołano do 
wiatowy w Melbourne.  Zjazd O W dniach 22 i 23 sierpnia 1964 roku odbył si

cych w Australii. dostosowanie do potrzeb dzieci mieszkaj
 i  nie-śćnoczników wydawanych w PRL – z uwagi na ich tendencyjwały korzystanie z podr

 w minionym roku ostro krytyko-ciowe jurodowiska kombatanckie i niepodległoAustralii. 
na w całej  jeszcze raz głoczników szkolnych stała si Tymczasem sprawa podr

  20 na emigracji.yje siz informacjami na temat, jak Polakom 
d Koła o kolejne listy  prosił zarz Zagranicznci z Polonicznonizacyjnego Towarzystwa Ł

rga- je dzieciom bezpłatnie. Ponadto kierownik Działu Oy rozda wysłane i nalezostały ju
czniki szkolne e podr, y si Z listu Towarzystwa Polonia w Warszawie dowiadujem

Polski. 
czniki szkolne z wnie sprowadzili podrprzekonał działaczy polonijnych z Ottoway, aby pono

nie on du Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej. To właOttoway spod wpływów Zarz
 do całkowitej emancypacji PMS – Koła cymi doprowadzisterował dalej wydarzeniami, maj

nie Szokalski opracował projekt statutu i kierownika szkoły, po Henryku Lewickim. To wła
ł on funkcj w Kole Polaków Ottoway. Obj rolJaromir Szokalski odgrywał wa

czniki szkolne z Warszawy  Koło Polaków Ottoway ponownie sprowadza podr

10-lecia własnej organizacji. 
 jubileusz e nikomu wtedy nie przyszło do głowy, aby obchodziniem na placu parafialnym, 

tem ich transportem oraz ustawie-nymi z zakupem od Housing Trust dwóch budynków i po
za-nymi pracami zwici róbardzo zajdnak działacze szkolni w Ottoway byli rok temu tak 

 celebrowana w 1962 roku. Je-c prawdziwa rocznica 10-lecia powinna byAlberton. A wi
enia szkoły polskiej w  od 1952 roku, czyli od załoy liczyKoła Polaków Ottoway nale

tek historii e pocz tym, którzy twierdzili,  Prezes Euzebiusz Trepka przyznał racj
cioła w Ottoway.  do koprzeniesiono j

 w połowie roku 1954, ono w Alberton w 1952 roku i dopiero potem, to jest załopolsk
 szkoł953 lecz 1952. Pierwszenia pierwszej polskiej szkoły, to nie był to rok 1chwili zało

ci od tków swojej przeszło szuka poczli sid. No, bo jee popełniło błyło dopiero teraz, 
laków Ottoway zauwa-cie lat istnienia organizacji. Kierownictwo Koła Po jedenae jumo

, a ęć dyskusja, czy to jest dziesiła siaczcjalne zaproszenia do wielu osób. I wtedy dopiero z
istopada 1963 roku. Porozsyłano spe-niałym balem jubileuszowym. Bal zaplanowano na 16 l

 swojego istnienia wspa- rocznic 10-letniło uczciKoło Polaków Ottoway pragn
Pierwsze 10-lecie istnienia Organizacj i na Ottoway 

dzy obydwoma organizacjami. wnych stosunków pomi
opra-ki temu uratowano zachowanie dalszej współpracy i pPrawdopodobnie dzi

 Południowej Australii Henryk Lewicki.  w dniu 28 lipca 1963 r., przewodniczył prezes PMS w
e Walnemu Zebraniu Koła Polaków Ottoway e fakt, lenie zasługuje takNa podkre

organizacji. 
nych od siebie  na zasadzie dwóch niezalepnych lat, ale jucie trwała przez wiele nastwi

dzie rzeczy-y. I współpraca taka b w zakresie kształcenia dzieci i młodziecowały ze sob
le współpra-ciKoło Polaków Ottoway) to w ogóle, aby obydwie organizacje (to jest PMS i 

, która trwała 9 lat. Nie przeszkodziło  Szkoln Macierz z Polsk strukturalnśćcznosposób ł
to w ten  KOŁO POLAKÓW OTTOWAY. Przeciorganizacja z własnym Statutem pod nazw

963 roku została utworzona nowa polska istniałego stanu prawnego, bowiem w dniu 28 lipca 1
mieniło za-wiadczenie prezesa Euzebiusza Trepki w niczym nie zce oTo uspokajaj

19ci do Polskiej Macierzy Szkolnej” ...noczym jego przynale
tutu, czy nazwy Koła, nie zmieni w ni-swój wyraz w Polskiej Macierzy Szkolnej. Zmiana Sta

, ma żą Ta wspólna praca nad młodziezyka polskiego oraz wychowanie ich w duchu polskim.
 –  młodzieuczanie dzieci i dorastajsiebie wszystkie organizacje, których celem jest na ącą ż
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ci do naszych rodaków. ch
dz W. Gambin nie zmienił swojej nie-du, to jednak ksideklaracji współpracy ze strony zarz

ów Ottoway. Pomimo tak ewidentnych 100 krzeseł do sali parafialnej na koszt Koła Polak
ielewski zadeklarował zakupienie Gambina. Ponadto nowo wybrany prezes Aleksander Chm

dzie przekazywane dla ks. proboszcza organizowanych przez Polaków w sali parafialnej b
 czystego dochodu z zabaw e połowsiedzeniu w dniu 9 sierpnia 1964 roku uchwalono, 

dzem. Na swoim po-cisłej współpracy z nowym ksiał ochotd KPO wyraZarz
owanie funkcji proboszcza. zrozumienia, w znacznym stopniu utrudniało mu spraw

90 % wszystkich katolików. Brak tego naszych rodaków, a stanowili oni w parafii Ottoway 
ci skiego. Nie rozumiał on mentalnoszkanin ks. Wawrzyniec Gambin – pochodzenia malta

 proboszcza ks. Ryszarda Murawskiego został Franci-pcW połowie 1964 roku nast
Konflikt z nowym proboszczem Parafii Ottoway  

ski. lesław Rawi
gorcewicz, Józef Kucharski i Bo-ski, Wacław  Kostyk, Stanisław Kapusta,  Wacław Gryra

ski, Tadeusz Figurski, Edward Ba-inadto Wanda Zalewska, Stanisław Gaweł, Edward Brzez
, Jan Banasiak (gospodarz), po-ski (z-ca. organizacyjnego), Jan Lewczak (zabawowy)szczy

acierowski (organizacyjny), Daniel Re-(skarbnik), Janina Krueger (sekretarz), Władysław Z
kowiak wiceprezes), Stanisław GrzeAleksander Chmielewski (prezes), Euzebiusz Trepka (

cym składzie: pujdu Koła w nast Tego samego dnia dokonano wyboru nowego Zarz

22 …”czników wystarczy na kilka lat teraz zapas podrc juek, tak wiążksi
ciu klas i ponowiono zamówienie na kolejne 120 dla pi

czniki od Sióstr Felicjanek z USA e podracja sprowadziła tak
“ Organiz-e lał, nków w dniu 9 sierpnia 1964 roku podkre

 Prezes Euzebiusz Trepka na Walnym Zebraniu czło-
   21 10-lecia.cia Odznakudekorował go

repka generała specjalnym marszem, a zaraz potem prezes T
ała Majowym w sali parafialnej Ottoway. Orkiestra powit

 członkom Koła i był obecny na  balu 3-ył wizytzło
leeberg lotnisku prezes Euzebiusz Trepka. Z kolei generał K

du Koła Polaków Ottoway witał go na Z ramienia zarz
 Kleeberg. prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej gen J.

ciem honorowym tej akademii był Woodville Town Hall. Go
owym lokalu  w presti 3-Majow Akademiuroczyst

stwie. Wspólnie z SPK oraz Kołem AK, zorganizowali 
dem Polskim na ucho-zek z Rzokazji akcentowali swój zwi

dej cz przeciwnie przy kaymu PRL, wrsympatyków re
 „znamienia”  cznikowej) nie chcieli posiadaaferze podr

du Koła. Działacze ci (po rodowisku Zarzlinii politycznej w 
ci były wynikiem braku jednolitej ugruntowanej norozbie

ego. Te Szkole Polskiej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudski
 w  stosowannie kontrastowały z praktykstralijskiej wyra

wiatowej Polonii Au- Uchwały i zalecenia Komisji O
Ottoway – Janina Krueger.  

du Koła Polaków e udział sekretarz Zarzła takwiatowym w Melbourne wzidzie OZje
 przez PMS w Londynie. W  “Polska moja Ojczyzna”  Gocławskiego – wydanążzalecił ksi

 nieodpowiednie. Zjazd czniki do nauki historii, wydawane w PRL se podrstwierdzono, 
czników). W uchwale tej  podrnych uchwał (m.in. dotyczł kilka waMelbourne podj

wiatowy w dego stanu). Zjazd Oawchodzili członkowie „korespondenci”  (po jednym z k
dto w skład Komisji cy i członkowie: mgr Szaronek oraz pani Szabo. Ponajako przewodnicz

onków w osobach: prof. J. Goebel – w Sydney. W skład Komisji weszło trzech stałych czł
ą
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 dnia 9 sierpnia 1964.  Protokół z Walnego Zebrania Koła Polaków Ottoway z22
du Koła Polaków Ottoway z 8 sierpnia 1964.  Protokół z zebrania Zarz21
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ZEK  POLAKÓW.  Ottoway na ZWI
 organizacji z Koła Polaków  nazw samci. Przy okazji postanowiono zmieninieruchomo

e prawo do nabywania i zbywania ci gospodarczej, a tak prowadzenia działalnośćliwo
cy mo- umieszczony zapis dopuszczajmaga ponownej zmiany statutu. Powinien w nim by

snego lokalu wy-e plan zakupu ziemi i ewentualna budowa na niej wła, Okazało si
ZEK POLAKÓW OTTOWAY (11 VI  1965)Zmiana nazwy organizacj i na: ZWI

25  2866 funtów.  sumcznbezzwrotne donacje na ł
ny. 38 osób zadeklarowało  podczas zebrania i to w sposób jednogłodzona justała przes

. Sprawa zakupu zo-ść posiadłogu kilku dni, czy kupuje tzany do dania odpowiedzi w ciwi
d Koła był zobo-ark, SA.  Zarz 5000 funtów, przy 112 Grand Junction Road, Athol Pza cen

e jest do nabycia działka ziemi z małym domkiem, zebiusz Trepka poinformował rodaków, 
rodka przez Koło Polaków Ottoway. Wiceprezes Eu- budowy własnego októry poparł ide

dz Gracjan Kołodziejczyk, pca proboszcza Gambina, polski ksie udział zastł taktym wzi
 na niej własnego lokalu. W zebraniu w celu przedyskutowania sprawy kupna ziemi i budowy

ku Ogólne Zebranie Polaków, Prezes A. Chmielewski zwołał na 19 kwietnia 1965 ro
  24Wanda Zalewska 20 funtów.

kowiwk 100 funtów, ski 100 funtów, Stanisław Grzeski – 100 funtów, Bernard Brzezira
n cel: Ba-du Koła Polaków Ottoway zadeklarowało donacje na tero przedstawicieli Zarz

e czwo-cji była tak popularna, Jednak idea posiadania własnego lokalu dla Organiza
cy funtów. ciu tysikilkudziesi

du   wydatki rz za sobąćgnsiało pocikupna ziemi oraz budowy na niej własnego obiektu mu
ło zaledwie 814 funtów. Realizacja niem, bo na koncie bankowym Koła Polaków Ottoway by

 jednak problem z jego wykona-ty entuzjastycznie. Pojawił siku. Pomysł ten został przyj
wski w dniu 24 stycznia 1965 ro- Projekt taki przedstawił prezes Aleksander Chmiele

 szkoły. budowania na niej lokalu m.in. dla potrzeb polskiej
 kupno odpowiedniej działki ziemi w celu wy-li ponownie rozwa. Dlatego zaczparafialn

 ich organizacji w oparciu o salść działalno na swobodnci liczy w przyszłonie mog
e ay, dzem proboszczem Gambinem przekonał Polaków z OttowOstry konflikt z ksi

 własnego lokalu   ziemi, pod budow działkd planuje kupiZarz

y.  nie uło si na Ottoway – jupolsk
ciskiego pochodzenia, a społecznodzy proboszczem maltae współpraca pomibyło, 

m wiadomo juczeniu sali parafialnej – Polakami. Po tym wszystkicymi przy wykopracuj
dzy proboszczem W. Gambinem, a e doszło do drastycznych scen pominiem było chyba to, 

”  – same guziki. Najsmutniejszym wydarze- “sypały sidzy, na tace zamiast pienii tak, 
 dramatycznie. Bywało  zmniejszyły sicielne na tace zbiórki ko, cy. Okazało sizaskakuj

piewali po polsku. Upór Polaków czasem bywa jednak nie usłuchali tego polecenia i dalej 
d podczas pasterki. Polacy piewania polskich kolProboszcz W. Gambin usiłował zabroni

ki. ąż polskie ksi z sali parafialnej, a z budynku szkolnego wyrzucił mogli korzysta
wszy od stycznia 1965 roku nie e Polacy, poczProboszcz W. Gambin zapowiedział, 

. obu stron nie doprowadziły do pozytywnych uzgodnie
danych opłat, ale dalsze rozmowy żąść z proboszczem wysokod próbował negocjowaZarz

i parafialnej oraz budynku szkolnego. ich pracy i nakładów finansowych przy stawianiu sal
e nowy proboszcz nie docenił ci faktem,  dotknirozgoryczenie naszych rodaków. Poczuli si

al oraz odowały dania nowego proboszcza były bardzo dotkliwe i spowżąFinansowe 

23cie sali parafialnej na zabaw
dorazowe wyna-ywanie lokalu szkolnego oraz 15 funtów za kakszonej opłaty za udała zwi

żących po polsku. Delegacja  zanie z osób nie mówiona przewarafialnego Ottoway, zło
du KPO delegacja Komitetu Pa-13 grudnia 1964 roku przyszła na posiedzenie Zarzą
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dz kanonik rozmawiał na ten te-. Nie jest pewne czy w ogóle ksidalszy przebieg wydarze
skim miała wpływ na zku Polaków Ottoway z ks. J. Kuczmazmowa przedstawicieli Zwi

 Nie wiadomo na ile ta ro-27 u arcybiskupa Adelajdy. go o interwencjGambinem i poprosi
 o konflikcie z proboszczem skiego, aby poinformowadza kanonika Józefa Kuczmaksi

 do powszechnie szanowanego polskiego  delegacjdu postanowiono wysłazebraniu zarz
dzenia proboszcza jako dokuczliwe szykany. Na Nasi rodacy odebrali ostatnie zarz

 niepowodzeniem. czyła si z proboszczem.  Rozmowa  zakozmow
 na ro-ci udała sia polskiej społecznoKoła Polaków Ottoway. 7 sierpnia 1965 roku delegacj

cych  dotyczcielnym jakichkolwiek ogłoszeał zgody na rozpowszechnianie na terenie kora
. Nie wy-cidu w sali parafialnej – nawet za odpłatno zarzdzania zebrabin zabronił urz

 restrykcje wobec naszych rodaków. Ks. Gam-c zaostrzy Proboszcz postanowił wi
cielnej.  sali przykonajmowa

cej wy- wi ju dochody parafii, bo Polacy nie bto w znaczny sposób uszczupliłyby si
a sala na zabawy. Gdyby do tego doszło,  szkoła oraz duciła sidzie miedynku, w którym b

 zdecydowani do wybudowania bu-e Polacy sAthol Park. Proboszcz Gambin zrozumiał, 
ci przy 112 Grand Junction Road, e został podpisany kontrakt zakupu posiadło, śćdomo

dza dotarła wia-cach, gdy do ksipnych miesi w nastcem Gambinem nasilił siWawrzy
du Koła z proboszczem tku 1965 roku konflikt zarzy”  na poczPo chwilowej “odwil

W. Gambinem Epilog konfliktu Polaków z proboszczem Ottoway Ks. 

 Park  SA. cielem posesji przy 112 Grand Junction Road,  Athol
ci- prawnym włazek Polaków Ottoway stał sic 21 grudnia 1965 roku ZwiTak wi

. śćcił posiadłoopu
ciciel a sumy została wpłacona 21 grudnia, gdy poprzedni włęśćca funtów. Pozostała czsi

zku Polaków Ottoway wpłacił depozyt ty-d Zwifuntów. W dniu podpisania kontraktu zarz
 4,850 Road, Athol Park, SA  za cencego na nim małego budynku przy 112 Grand Junction 

tał kontrakt kupna działki ziemi i sto-Woodville, dnia 21 kwietnia 1965 roku podpisany zos
 The City Council of pnych negocjacjach oraz uzyskaniu pisemnej zgody odPo wst

zek Polaków Ottoway (21 grudnia 1965)Kupno działki przez Zwi

ski, J. Maik i  Helena Jakimowicz. Jan Trawi
ski, Jan Banasiak, Józef Włodarczyk, ski, S. Rzepnicki, Bolesław RawiEdward Truszczy

uszko, Kazimierz Ociepa, Bolesław Ucinek, Figurski, Wacław Kostyk, Mieczysław Ko
ip Głowacki, Bolesław Ptaszek, Tadeusz (konserw. strojów), ponadto Stanisław Gajewski, Fil

iniak (gospodarz), Wanda Zalewska (z-ca.organiz.), Jan Lewczak (zabawowy), Piotr Marc
yjny), Henryk Piejko kowiak (skarbnik), Władysław Zacierowski (organizacStanisław Grze

iceprezes), Janina Krueger (sekretarz), Trepka (I wiceprezes), Aleksander Chmielewski (II w
ski (prezes), Euzebiusz cym składzie: Bernard Brzezipujd w nastktórym wybrano Zarz

zku Polaków Ottoway, na  Walne Zebranie Zwidziernika 1965 roku odbyło si9 pa
loletni prezes Polskiej Macierzy Szkolnej). 

ł Władysław Karbownik, (poprzednio wie-dniowej Australii, którego od kilku lat prezesem by
zku Polaków w Połu-to sprzeciwu  innej organizacji, to jest ZwiInc.. W ten sposób unikni

ZEK  POLAKÓW OTTOWAY OTTOWAY Inc. W tłumaczeniu polskim brzmi to: ZWI
 na: POLISH SOCIETY   nazw1965 roku dawne Koło Polaków Ottoway, zmieniło sw

c 11-go czerwca  jeszcze jedno słowo: “OTTOWAY”. Tak wiprojektowanej nazwy doda
d Koła Ottoway postanowił do . Wobec tego Zarz nazwktóry posiadał niemal identyczn

zku Polaków w Południowej Australii, ł sprzeciw ze strony Zwicie napłynOczywi

26gu 4 tygodni. zgłaszane w cienia powinny byzastrze
zek Polaków Inc.). Ewentualne sprzeciwy lub : Polish Society Inc. (czyli Zwi nazwnow

 pod  zarejestrowae dotychczasowe Koło Polaków Ottoway pragnie si“Public Notice” , 
c ogłoszenie w „The Advertiser” , w dziale Wiceprezes Euzebiusz Trepka dał wię
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Stanisław Kramarczuk  

czona. ko
 za-yła jupowały szybko i w grudniu 1966 roku budowa szkoły bnowej szkoły. Prace post

li wznoszenie murów  arek rozpocz1966 dwóch polskich murarzy: Michał Kyc i Leon Bedn
dzierniku . W pa szkoł zadania bezpłatnego zalania betonów pod przyszłł sigurski podj

owy wspomnianego obiektu. Tadeusz Fi-mał od władz australijskich, zatwierdzone plany bud
du otrzy-sierpniu 1966 prezes zarzdynku szkolnego, na nowo zakupionym bloku ziemi. W 

 w sprawie budowy własnego bu-ł decyzjd ZPO podjW połowie 1966 roku Zarz
zek Polaków Ottoway Budowa nowej  szkoły przez Zwi

clecia Chrztu Polski. cioła Ottoway dwa lichtarze z okazji Tysiwspółpracy) zakupili dla ko
ej. Działacze ZPO (na dowód dobrej Polaków były ponownie organizowane w sali parafialn

zku onował, aby zabawy Zwidzy Polakami i nowym proboszczem. O. Gracjan zaproppomi
renie parafii Ottoway zapanowała zgoda Gracjan Kołodziejczyk. Po okresie konfliktów, na te

dz pca W. Gambina, polski ksiNowym proboszczem został dotychczasowy zast
arafii. dz Wawrzyniec Gambin został przeniesiony do innej pksi

e  na Ottoway, ść radosna wiezła simat z arcybiskupem. Jednak w niedługim czasie rozes ę ż
ą
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 z uwagi na nie-, i spodzieway sie nalee, wiadczył takmu szkółkach macierzowych. O
e w innych podległych puje tak, wystpolskiego oraz wysoka absencja uczniów na lekcjach)

zyka ci do nauki je podobne zjawisko (niechniał, du ZPO, wyjana zebraniach Zarz
ciej był obecny ęśtóry coraz czPrezes Polskiej Macierzy Szkolnej Henryk Lewicki, k

elajdzie  Pierwsze oznaki kryzysu w polskim szkolnictwie w Ad

scypliny. 
 na uzdrowienie atmosfery oraz poprawy dy- rkierownikowi Leonowi Bernackiemu woln

d ZPO był bezsilny wobec tych problemów i dał kcje i dawali zły przykład uczniom. Zarz
 na le-niali sile spócia szkolne przychodziła zaledwie połowa. Nauczycieuczniów, na zaj

enia do frekwencji. Na 70 zapisanych e zastrze lekcji. Miał take uczniowie nie odrabiaj
zku, d Zwi alarmował zarzzyka polskiego. Nowy kierownik szkoły Leon Bernacki juczy
 si szkoły, a ich dzieci nie chccenia w  budowwi tyle wysiłku i poswej strony wkładaj
e ze , ci oraz dyskusje, czy rodzice słusznie czynitpliwo w rodziły siI tutaj zacz

d Brzeziński.Ks. Gracjan Kołodziejczyk, Henryk Lewicki i  Bernar
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zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwią  

Klub Rodzin Mieszanych 2.
Dom Polski 1.
cych organizacji: pujnast

wchodzili przedstawiciele ony działacz polonijny F. Figwer. W skład komitetu niej zasłupó
ski, a cym był najpierw ks. kanonik Józef Kuczmamitet 1000-lecia, którego przewodnicz

dzyorganizacyjny Ko- powołano w Adelajdzie Mi rocznic na kilka lat przed tJu
stwa Polskiego Obchody 1000-lecia Pa

przeniesiony na teren Parafii Ottoway.) 
ski został a sprzedana, Pomnik Katyski. (Po roku 2000-nym, gdy ziemia harcerska zostałty

 Pomnik Ka- stanicy harcerskiej. Na terenie tym wybudował temarsh Island, pod budow
 na Hind- zakupił ziemi, za któręż pieni sumstwa, znaczn od polskiego społeczebra

e potrafił ze-bski był tak energicznym i wpływowym człowiekiem, Władysław D
ne – jako donacje na polskie harcerstwo. ężzywał niewielkie sumy pieni

. Sporadycznie przeka- skaliczonwspółpracował z Władysławem Dembskim tylko na ogran
d ZPO  zarztny stosunek. Dlatego tepolskie szkolnictwo, ale do harcerstwa miał niech

popierał ował mu ks. proboszcz Gracjan Kołodziejczyk, który dów plany te pokrzywzgl
y szkolnej. Z niewiadomych ród młodzie harcerstwo wków Ottoway. Chciał on zało

zek Pola-e Zwi swoich wpływów tak w orbitąćgnsław Dembski kilka razy próbował wci
Włady- dla PMS. Jednak jego organizacje były niewielkie. w pewnym sensie był konkurencj

owe organizacje i ne młodzie ródach. Wokół niego grupowały siwanie prawicowych pogl
 o zdecydo- polskim patriot Dembski był energicznym wykształconym człowiekiem,

lna oraz muzyczna i chóralna.  
asowa, wydawnicza, filmowa, teatra-g Starszoharcerski. Były w nim sekcje specjalne: prKr

gały: Hufiec Harcerski Mazowsze oraz 15 Association in Australia Inc. Organizacji tej podle
ył on Polish Youth niej zało kilka lat wczemendy Hufca Harcerskiego “Mazowsze” . Ju

hufcowy Ko- przejawiał na terenie Ottoway Władysław Dembski – ść aktywnoPewn
Harcerstwo Władysława Dembskiego 

zku Polaków Ottoway.  Zwi
e sekretarzem  iny Kruegerowej), takkiem szkoły i w niedługim czasie (po rezygnacji Jan

 kierowni-wie 1966 roku był ju zrobił nowoprzybyły z Polski Leon Bernacki. W połorier
 ka-nie wtedy szybkonych ludzi. I właoraz jego szkoły. W organizacji brakowało wykształc
zku ci dla Zwionych osób, nie rokowało dobrej przyszłocie dwojga zasłuOdej

 zrezygnowała z funkcji sekretarza ZPO).  gerowa (która równie
i: Jaromir Szokalski oraz Janina Krue-stanu zdrowia zrezygnowało dwoje dobrych nauczyciel

e w 1966 roku z przyczyn rodzinnych oraz złego  w szkole utrudnił fakt,  Sytuacj
czniki w Warszawie). niej zamawiano podrPRL (bo wcze

ymu ndy ree organizacja jest podatna na oddziaływanie propaga zarzutu, ąćten sposób unikn
ano w czników zamówionych u Sióstr Felicjanek w USA. Chci korzystali tylko z podr

e uczniowie czników dla uczniów. Zdecydowano , e dyskusja na temat podr. Była takosob
 o jedn nauczycielsk w niej dwa poziomy nauczania. Zmniejszono kadr i zrobidrug

 z  pierwsz klasczyy połe w takiej sytuacji nalezku zdecydował, d ZwiZarz
dzieci.  

  tylko troje siło sie Szkoły Ottoway. W 1966 r. do pierwszej klasy zgłowisko dotyczyło tak
a- dzieci w wieku szkolnym drastycznie spadała. To zjśćpnych ilo60-tych. W latach nast

gały na przełomie lat 50-tych i tku lat 50-tych.  Wiek szkolny osicu lat 40-tych i  na poczko
nie w  dzieci przewawiatowej, rodziły sipolskim osiadłym w Adelajdzie po II wojnie 

 demograficzny. Rodzinom nym czynnikiem był nizyk jest im niepotrzebny. Innym wa
e drugi  Widocznie uznali, niej nie posyłali swoich dzieci do polskiej szkoły. wczeskich), ju

stwach mieszanych (polsko-australij-ma czynnikami. Niektórzy rodzice, zwłaszcza w mał
łudniowej był spowodowny kilko- Kryzys w polskich szkołach na terenie Australii Po

zku Polaków Ottoway. łka Józefa Piłsudskiego przy Zwi
 skierowani do Szkoły im. Marsza-zyka polskiego, zostan nauki jęćchżąwie,  którzy wyra

te. Pozostali ucznio-pnym roku zamkni w nast dzieci, niektóre z nich, zostanść ilowielką ą ę ę
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o listu, wysłanego do Warszawy, nie Koła Polaków Ottoway. Niestety, kopia tego rzekomeg
 list z e otrzymał ju, potwierdza, ci z PolonicznoDziału Organizacyjnego Towarzystwa Ł

 25 listopada 1966 r. Kierownik sowany do prezesa nosi dat
wiatowych z Ottoway. Kolejny list adre-stkich działaczy o

szy-nia z okazji Dnia Nauczyciela i był adresowany do w
ycze-dziernika 1966) zawierał skiego (datowany 31 pazi

pny list, jaki nadszedł do prezesa B. Brze-Nast
  29dociera ono do adresata.

adnej informacji, ie w Warszawie nie ma pismo. Pisała, 
so-ymierska pytała, czy Ottoway nadal otrzymuje to cza

cznika “Nasza Ojczyzna” , Pelagia u miesiwniczka  kolporta
skiego, w którym kiero-sowany do prezesa Bernarda Brzezi

5 marca 1966 roku nadszedł list z Warszawy adre-
nikt ich nie zamawiał. 

  e juniejszych, mimo, e w latach póbyły wysyłane tak
czniki i czasopisma ród tutejszej Polonii. Podrmieszania w

 w 1964 roku i wywołały sporo za-nadeszły do Ottoway ju
czniki du PRL. Pierwsze podrzała kontakty z agendami rz

, która nawi osobwało. Nie jest pewne czy był on pierwsz
gle brako-inne pomoce szkolne, których tu w Adelajdzie ci

czniki oraz Jaromir Szokalski sprowadzał z Warszawy podr
 w roku 1963. Kierownik szkoły ły si rozpoczZagraniczn

ci z Poloniczno: Towarzystwo ŁWarszawie – pod nazw
du PRL w  rzrodowiskiem Koła Polaków Ottoway, a agend

dzy e pierwsze kontakty listowe pomikumentów wynika, 
niej wspomniałem z zachowanych do- wczeJak ju

olonia”  z Warszawy. zek Polaków Ottoway dostaje listy od Towarzystwa “ PZwi

28ludowe.
 polskie stroje e wszystkie dzieci szkolne z Ottoway, były ubrane w, y dodakatedry. Nale

ł dwa autokary na dowiezienie dzieci i rodziców do d wynajwspomnianych imprezach. Zarz
tej i  wizku Polaków Ottoway masowo uczestniczyli we Mszy . Członkowie ZwiPolsk

stwa przez cijacia chrze 1000-letniej rocznicy przyjconwi ponizowano akademi
e, o godz 3:00 po południu, zorga-1966 roku. Tego samego dnia w Town Hall w Adelajdzi

yb. Beovicha dnia 13 listopada ta w katedrze adelajdzkiej odprawiona przez ks. arcwiMsza 
chodów była uroczysta dzierniku i listopadzie 1966 roku. Ukoronowaniem obw sierpniu, pa

  . Imprezy te w Adelajdzie odbywały sistwa przez Polskcijacia chrzenijnej rocznicy przyj
conych mille-wiimprez poKomitet 1000-lecia przygotował cały szereg udanych 

zek Polaków w Południowej Australii. Zwi14.
zek Harcerstwa Polskiego Zwi13.

Stowarzyszenie Wiedzy o Polsce 12.
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 11.
Polska Grupa Taneczna Tatry 10.
Komisja Skarbu Narodowego R.P. 9.
Koło Przyjaciół Teatru 8.
Koło Polskie (Millennium Co-op) Enfield 7.
Koło Polek w Południowej Australii 6.
Koło Polaków St. Marys 5.

zek Polaków Ottoway ) niejszy ZwiKoło Polaków Ottoway ( pó4.
Klub Sportowy Polonia 3. 
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skiego od redakcji Nasza Ojczyzna z 5 marca 1966.  List do prezesa B. Brzezi29
zku Polaków Ottoway z dnia 14 listopada 1966. du Zwi Protokół z zebrania Zarz28
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Bernard Brzeziński 

Domu Mikołaja Kopernika

prezes Związku Polaków 

Polaków Ottoway, a później 

wieloletni prezes Związku 
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az Stani-zku Polaków w Południowej Australii Wacław Kitch orHenryk Lewicki, Prezes Zwi
zacji, a w tym: prezes PMS li w nim udział przedstawiciele kilku innych organiczłonków wzi

nej szkole w Athol Park. Oprócz pierwszy we własnym lokalu, to jest w nowo wybudowa
zku po raz łonków Zwidziernika 1967 roku miało miejsce Walne Zebranie Cz 22 pa

zku Polaków Ottoway Wybór  nowych władz  Zwi

ych na potrzeby Tatr.  Przeznaczył on czysty dochód z trzech zabaw taneczn
ne sumy dla Zespołu Tanecznego. zek przekazywał w 1967 roku pokadu ZPO. Zwizarz

dym posiedzeniu e w kał niemalMacierzy Szkolnej Henryk Lewicki, który uczestniczy
cia Zespołu popierał prezes Polskiej  Pomysł przej33cie opieki nad Zespołem Tatry.na przej

zku wyraził zgodd Zwi Zarz$2000.głównie stroje ludowe były warte w 1966 roku około
tek ten,  Tatrami…. Majzek niech dalej opiekuje sizku Polaków Ottoway, a ZwiZwi

dzie przekazany do tek Tatr, bmierci M. Mordwinowa, cały majcia, lub W razie odej
cy takie sformułowanie: dzony testament zawieraje w lipcu zostanie sporzinformował, 

du ZPO, w którym arz 25 czerwca 1966 Michał Mordwinow napisał list do Z
  32Tatrami.

 sidzie mógł dalej zajmowadu na wiek i stan zdrowia)  nie b on sam (ze wzglra, gdy
uje teraz nowego sponso-ony przez niego w 1951 roku Zespół Taneczny potrzebe załował, 

cych decyzji. Michał Mordwinow postulo-ążąto wi, ale nie podj sprawponownie omawiał t
d  sfinalizowana. W styczniu 1966r. zarz jakozywaniem donacji finansowych, nie mogła by

ka- Tatry. Jednak obietnica ta, poza sporadycznym prze Taneczn Gruppatronatu nad Polsk
cie . Michała Mordwinowa, ZPO deklarował przej poprzednio na wniosek inJu

 Tanecznym TATRY  zek Polaków Ottoway przejmuje patronat nad ZespołemZwi

31czniki i inne pomoce szkolne.
 wysyła nam podrwiaty na emigracji – bo przeciey na rozwoju polskiej owie jednak zale

dowi w Warsza- rzc, ize Stanisław Gajewski polemizował z prezesem, twierdprotokóle, 
du. Sekretarz Leon Bernacki zanotował w ród niektórych członków zarznymi odczuciami w

 z miesza-skiego spotkała si B. Brzezie wypowied, e dodaTrzeba jednak tak
  30 w Adelajdzie. na emigracji i zły wpływ na młodzieść działalnowie,  o wywrotow

d w Warsza-ył rzgo w Australii – oskarpodczas dyskusji na temat stanu szkolnictwa polskie
skiego, który du ZPO Bernarda Brzezie stanowisko prezesa zarzZnamienne jest tak

 PRL. dow rzaby utrzymywał on dobre kontakty z agend
c jest mało prawdopodobne czników wydawanych w Warszawie. Winie korzystały z podr

zacji szkolnych w Australii zalecenie, aby lonii Australijskiej, rozesłał do wszystkich organi
wiatowej Po-cy Komisji Oe J. Goebel z Sydney – przewodniczJedno jest pewne, 

wiatowych w Australii. szenia dwóch znanych działaczy o
mie- oęćrodowisku emigracyjnym w Australii i chci……”) chodziło o “zamieszanie”  w 

czno-ymu PRL (jakim było Towarzystwo Łe przedstawicielowi agendy ree,  moBy
e była to próba prowokacji. ykluczone, ckim z Adelajdy oraz J. Goebel z Sydney. Nie jest w

wiatowymi w Australii  Henrykiem Lewi-utrzymywaniu dobrych kontaktów z działaczami o
a, o  Bro na ile prawdziwe były informacje kierownika RomanaTrudno jest oceni

Goebel.  
wiatowej Polonii Australijskiej, J. cym Komisji OHenrykiem Lewickim oraz przewodnicz

 utrzymuje dobre kontakty z prezesem PMS  Zagranicznci z Polonicznowarzystwo Ł
e To-skiego,  pisze do B. BrzeziKierownik Działu Organizacyjnego Roman Bro

ny.  
góle taki list był wysła- w aktach ZPO. Nie wiadomo kto go wysyłał i czy w ozachowała się
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zku Polaków Ottoway z dnia 19 czerwca 1966. du Zwi Protokół z Zebrania Zarz33
 Pismo Ulotne Tatr z 13 grudnia 1966. 32

e.  Tam31
dziernika 1966 . zku Polaków Ottoway z dnia 14 padu Zwi Protokół z zebrania Zarz30
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ł specjalny autobus, w celu zek Polaków wynajdz biskup Władysław Rubin. Zwigo – ksi
skie-dza Prymasa Kardynała Stefana Wyszykun duchowy Polonii, a zarazem wysłannik ksi

rzebywał przez kilka dni, opie-W pierwszej połowie marca 1968 roku, w Adelajdzie p
Kolejna wizyta Ks. Biskupa  Władysława Rubina 

ł Kazimierz Kula.  10 listopada 1968 przejPo rezygnacji Zbigniewa Fatalskiego jego funkcj
 sekretarz. . Zmienił si kadencjpnd ZPO pozostał ten sam na nast W 1968 r. zarz

e liczne grono działaczy społecznych. takbrali udział z Ottoway nie tylko  nauczyciele, ale 
wiatowym dzie Oe w Zje, y dodaci. Naleł obiadem wszystkich przyjezdnych gopodj

d zku Polaków Ottoway. Zarzlu Zwiostatniego dnia Zjazdu zostały przeniesione do loka
 Obrady  w Domu Polskim przy 519 Torrens Road na Woodville. Zjazd odbywał si

cyjnych w KOPA. 
zkołach oraz dokonanie zmian organiza-dniesienia poziomu nauczania w polskich sobotnich s

o-nych stanów. Celem zjazdu było omówienie sposobów pwiatowi z rószkół i działacze o
 stanowi KOPA, nauczyciele polskich Południowej Australii. Brali w niej udział delegaci

Szkolna w wiatowa Polonii Australijskiej oraz Polska Macierz zacji w Australii, Komisja O
ej Polskich Organi- firmowały trzy organizacje: Prezydium Rady Naczeln tlajdzie. Imprez

wiatowy w Ade-e Zjazd OW dniach od 27 do 29 stycznia 1968 roku miał miejsc
wiatowy w Adelajdzie Zjazd O

.   etniczn  grupzanych z polskreligijnych, zwi
ciach nych uroczystobrał udział, w rósionego z domu oraz sobotniej szkoły, wielokrotnie 

zyka polskiego wynie- jśćajomo w australijskich parafiach Adelajdy. Z uwagi na znstersk
 duszpa- posługpnych latach sprawował swojdz Leon Czechowicz w nastKsi

  34w. Prymicyjnej.ciem, wydanym z okazji Mszy zane z przyj wszelkie koszta zwipokry
zku Polaków Ottoway uchwalił d Zwiwydarzeniem w dziejach Polonii naszego stanu. Zarz

conego w Australii Południowej. Była ona wielkim widza wyta pierwszego polskiego ksi
wiciele na Ottoway, Prymicyjna Msza W połowie 1967 roku miała miejsce, w ko

ta ks. Leona Czechowicza wiPrymicyjna Msza 

ski. r, L. Kaczorowski i K. KamiKopernika), Andrzej Czechowicz, S. Kołpak, W. Wojna
zku Polaków Ottoway i Domu Mikołaja niejszy prezes Zwiosób, w tym: Jerzy Andrecki (pó

rłów figurowały podpisy 18  Pod pismem  deklaracji zakładanego Klubu Białych O
ci 10 centów. 

 w wysoko- roczn składk Członkowie Klubu mieli płaci” . i piosenk mowpolskczone na
 przezna-by…na imprezach towarzyskich, co najmniej 5 minut ma kter” . Czytamy w niej: „

 “polski chara-e Klub miał mieycielskiej wynika, owej. Z deklaracji załozacji młodzie
e była to w zasadzie tylko zmiana nazwy organi-, na powiedzieKlub Białych Orłów. Mo

toway, został utworzony 21 maja 1967 roku, na bazie dawnego Koła Młodych Ot
Utworzenie K lubu Białych Orłów 

Kostyk, Stanisław Perczak  i  Antoni Chojna,  
ski, Wacław ski, Jan Trawiaw Rawiszkiewicz, Bolesław Ptaszek, Henryk Lewicki, Bolesł

uszko Michał Rój, Zygmunt Bła-Kodarczyk, S. Rzepnicki, Bolesław Ucinek, Mieczysław 
igurski, Jan Banasiak, Józef Wło-ponadto Wojciech Trepa, Euzebiusz Trepka, Tadeusz F

mierz Kula (kier. sekcji sportowej), darz), Wanda Zalewska (konserwatorka strojów), Kazi
jko (gospo-pca organizac.), Jan Lewczak (zabawowy), Henryk Pieacyjny), A.Sikora (zast

kowiak (skarbnik), Władysław Zacierowski (organi-Fatalski (sekretarz), Stanisław Grze
Chmielewski (II wiceprezes), Zbigniew (prezes), Leon Bernacki (I wiceprezes), Aleksander 

ski cym składzie: Bernard Brzezipujd w nast Na Walnym Zebraniu wybrano zarz
łodziejczyk z parafii Ottoway. 

e O. Gracjan Ko-ciem był takm gosław Perczak z Klubu Sportowego „Polonia” . Honorowy ś ż
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du ZPO z dnia 20 sierpnia 1967.  Protokół z zebrania Zarz34
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  36nych w Polsce.
ek w tej firmie, drukowa-ążcała do kupowania polskich ksiTrading Co. w Adelajdzie. Zach

y Globus e współpracuje z Biurem Podrójest “Ars Polona” . Instytucja ta informowała, 
zku otrzymał list od innej warszawskiej firmy, to d Zwi W podobnym czasie zarz

35wiecza.wier
zane z dziejami ostatniego owe zwi filmy krótkometrae wysłae moe, informowała tak

cia gospodarcze i kulturalne Polski” . Agenda PRL gniło 25 lat – osi pt: “Minfotograficzn
e wystaw, a takeferatów i przemówieAdelajdy materiały historyczne w celu opracowania r

 do  Towarzystwo “Polonia” , gotowe było wysła roczniczku z twiatowej. W zwiwojnie 
d PRL – dzieła odbudowy Polski po II cia – przez rzconych 25 rocznicy rozpoczwipo

ta do organizowania imprez , w którym była zach Zagranicznci z Polonicznorzystwa Ł
zek Polaków Ottoway, dostał kolejny list od Towa-tku 1969 roku, Zwi Na pocz

rodowisku polskim na terenie Adelajdy nych agend PRL w  Agitacja ró

e “ci z Ottoway, to czerwoni” . ła opinia, 
ci. Rozpowszechniana wówczas by-cznobardzo mu zaszkodziła na reputacji w polskiej społe

cia w skład Federacji zek Polaków Ottoway. Odmowa wej z nich był Zwideracji. Jedn
ich organizacji nie weszło w skład Fe-polskim w Adelajdzie doszło do rozłamu. Kilka polsk

rodowisku uchu statutu ), w ymowych w Warszawie (i doszło do uchwalenia w tym dre
 polskich organizacji była za nieuznawaniem władz śćkszoe wizku z tym,  W zwi

ci przyszłej Federacji. apolityczno
cia tego sformułowania i uchwalenia  usuniymu w Kraju…”. Domagali siuznawaniu re

cy o “…nie-niejszego statutu Federacji zapis mówiatakowali w projekcie Regulaminu i pó
nie oni dem PRL w Warszawie. To wławówczas w Adelajdzie zwolennicy współpracy z rz

 przyszłej Federacji. Ujawnili sizadagólnych organizacjach ostre spory na temat celów i 
 w poszcze-niowym toczyły sidzy zebraniem lipcowym i wrzenia 1968r. Pomi1-go wrze

pne zebranie odbyło sitowicz. NastPolaków Ottoway), Krzysztof Balcerak i Stanisław Go
zku tch, Euzebiusz Trepka (ze ZwiCzechowicz, Władysław Dembski, F. Figwer, Wacław Ki

ach: Dr Jan Sobolewski, dr Andrzej Polskich Organizacji w Południowej Australii w osob
zku o Tymczasowe Prezydium Zwicowano statut Federacji. 10 lipca 1968 roku powołan

na podstawie którego opra-zku Organizacji Polskich w Południowej Australii” , laminu Zwi
, która opracowała projekt „Regu- komisjW połowie 1968 roku powołano specjaln

akcji, lub zorganizowania akademii rocznicowej.   
cej organizacji, w celu przeprowadzenia jakiejce ze wspólnego działania kilku lub wipłyn

ci  korzyto dostrzega niepowodzeniem. Z czasem jednak zaczczyły siniej, ale zakowcze
 kilka lat ie próby podejmowano juw Australii Południowej nie była nowa. Pierwsze tak

cymi polskimi organizacjami dnego nad istniej ciała nadrzl utworzenia jakiegoMy
ustralii enie Federacj i Polskich Organizacj i w Południowej  AZało

rodka rekreacyjnego. 
ego  szkoły i wybudowanie du w niedługim czasie rozbudowzku planujdziałacze Zwi

e  emigracji został poinformowany, 112 Grand Junction Road. Opiekun duchowy Polaków na
y  Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego  w Athol Park, prz Szkołbiskup Rubin wizytował Polsk

rednio potem, ks stwem  w Sali Parafialnej Ottoway. Bezpobiskupa z miejscowym społecze
dza nizował spotkanie ksi 15 marca 1968 roku prezes PMS Henryk Lewicki zorga

Hindmarsh Island. 
rodek Harcerski na cił Owiubin poAdelaide. 13 marca 1968 roku ks. biskup Władysław R

s obiadu w Hotelu Australia w North spotkanie z działaczami naszych organizacji, podcza
e  dla Polaków w katedrze. Było takwi MszProgram wizyty przewidywał uroczyst

cia.  tam dostojnego goo, aby powitadowiezienia rodziców oraz dzieci szkolne na lotnisk ć ś
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du ZPO z 24 kwietnia 1969 r.  List Ars Polony do Zarz36
du ZPO, z dnia 29 kwietnia 1969.  List Towarzystwa Polonia do Zarz35
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ci naszej organizacji z cznosymbol ł
 za nami. Sztandar stanowi Módl si

stochowskiej z napisem: Boskiej Cz
way, a po drugiej – wizerunek Matki 

zek Polaków Otto-Polski i napis: Zwi
mi Godło stry wyhaftowały złotymi ni

  Po jednej stronie sztandaru sio-
Adelajdzie. 

 tu w sztandarze miało miejsce ju
cy PRL. Umieszczenie Korony na 

 podczas przekraczania grani-utrudnie
ąćoddzielnie do Australii – aby unikn

 do Orła przywieziono Koron
 długo. był szyty i haftowany dosy

sztandaru u sióstr zakonnych. Sztandar 
Polski i zamówił wyhaftowanie 

ował on do pka. Poprzednio podró
siadanie sztandaru, był Euzebiusz Tre-

zek wszedł w po-ki której Zwi dzi
 26 stycznia 1969 roku. Oso-odbyła si

zku Polaków Ottoway. Impreza ta Zwi
cenie sztandaru wilajdy – było po

nocnych i zachodnich dzielnicach Ade-
naszych rodaków zamieszkałych w pół-

yciu nym wydarzeniem w Wa
zku Polaków Ottoway  ( 1969 rok) cenie sztandaru ZwiwiPo

  37dku dziennego zebrania.lony z porzcie upadł i został skre
 statutu całkowi-o zmiane delegaci z Enfield byli osamotnieni. Ich wniosek , ju. Okazało si

ymu w kra- Federacja nie uznaje obecnego recego, ilenia zdania mówi skreDomagała si
 rewizji statutu Federacji. łosiła potrzebnizacja, to jest Spółdzielnia Millennium Enfield zg

niej) orga- wczeca ju Federacji. Jednak inna (kontestuj polityczn linizku akceptował tak
d Zwicznic narodowych. Zarznym inicjatywom społecznym, a zwłaszcza obchodom roró

ie  wobec władz australijskich. Patronowała w Adelajdzść społeczno etniczn naszzacje i cał
ymowych władz PRL. Reprezentowała polskie organi- i nie uznawała re polityczn”  lini

cio-i prezentowała “niepodległo Zgodnie ze statutem, Federacja Polskich Organizacj
ród  działaczy ZPO. towania po

skiego. Pierwszy z nich miał złe no-Stanisława Gotowicza, a sekretarzem Władysława Demb
 Federacji wybrano ski, Adam Jaroszewski oraz Wojciech Trepa. PrezesemBernard Brzezi

lne Zebranie zostali: prezes e na razie tylko na jeden rok. Delegatami na jej Waeniem, strze
pienia do Federacji z za- oficjalnego wstł decyzj, dnia 23 lutego 1969 roku podjśćcowo

 o lewi- pomówieąćc uniknzek Polaków Ottoway chce Zwiy, szonych osób, był tak du
kich oraz zwykłych niezrze-Nacisk polskich organizacji prawicowych i kombatanc

puje do Federacj i   (23 lutego 1969 r ). zek Polaków Ottoway wstZwi

” , to nie miała ona wtedy jawnego charakteru. praca z “Warszaw
 współ-li była jakaymowych. Jei rekontakty z przedstawicielami wymienionych instytucj

du ZPO utrzymywał  kto z członków Zarzwymienionych agend PRL. Trudno jest ustali
 kopie listów wysyłanych do zku Polaków Ottoway nie zachowały siW aktach Zwią ę
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dnia 1969.  Protokół z zebrania delegatów do Federacji z 7 gru37

 
Kudyba 

lewej stoją: Stanisław Koplin i Krzysztof 

Sztandar Związku Polaków Ottoway. Od 



83
________________________________ ___________________________________________________

zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwią  

                                                          

  kolektorzy i zbierali zadeklarowane 50 centów. chodzili  co  tydzie
e do zamieszkałych w tej okolicy Polaków b  w tej sprawie, która informowała, ulotk

d wydał w sierpniu 1969 roku specjaln Naszej Sali. Zarzzebrana potrzebna suma na budow
 lat. W ten sposób zostałaby ęćci 50 centów tygodniowo przez pi w wysokoopodatkował si

cy w tej okolicy dy Rodak mieszkajadnich osiedli. Euzebiusz Trepka zaproponował, aby k
sie-sd zwołał Nadzwyczajne Zebranie Polaków z Ottoway i  6 lipca 1969 roku zarz

pernika. 
 Dom Mikołaja Ko-to nazwniej przyjtku nazywali Nasza Sala. Dopiero póktóry na pocz

rodka” ,  własnego „o budowąće rozpocz sami zamierzali takmoralnego wsparcia, gdy
udzielili Gotowiczowi jedynie du ZPO w dniu 10 lutego 1969r. Działacze z Ottoway zarz

sował prezes Stanisław Gotowicz do Domu Polskiego, w centrum Adelajdy. List taki wysto
ego  nowego durły finansowo budowwystosował apel do wszystkich organizacji, aby wspa

d Domu Polskiego w Woodville  z podobnymi planami. Zarz siorganizacje polskie nosz
e inne e tak bowiem,  coraz bardziej pilna. Okazało siSprawa budowy stawała si

dzy.  tylko  odpowiedniej sumy pienioraz inne imprezy rocznicowe, brakowało ju
 zabawy dzanaby było urzego obiektu, w którym mocia budowy duDo rozpocz

Pomysł budowy Domu Mikołaja Kopernika 

samochody. 
 odpowiedni parking na dzi kilka budynków oraz urzna było postawiziemi, na którym mo

ego obszaru zek Polaków wszedł w posiadanie dusiedniej parceli ZwiPoprzez dokupienie s
 kupiono w czerwcu 1969 r. dzy. Działk pieni sumW ten sposób zebrano potrzebn

set dolarów – bezprocentowo.  ęć na ten cel piyczy posi
ł ca dolarów na procent bankowy. Henryk Piejko zgodzici tysiyczki dla ZPO w wysokopo

. Bolesław Ucinek zadeklarował udzielenie  na odpowiedyczki. Nie musiał długo czekapo
ł pomysł, aby działacze udzielili dla organizacji ski wysun1969 r., prezes Bernard Brzezi

du w dniu 13 kwietnia rania Zarzkoncie bankowym figurowało tylko $3000. Podczas zeb
 $4,500. Na  zapłacizku. Trzeba było za ni Zwicicej z posiadłodziałki ziemi, granicz

siedniej to pierwsze negocjacje w sprawie zakupu scu 1968 roku rozpocz w koJu
siedniej  parceli – czerwiec 1969 r . Zakup s

Polonia podczas budowy Domu Kopernika. 
rodowisku działaczy Ottoway przez KS niejsza pomoc udzielona tej współpracy była pó

em  do Nooriotpa. Chyba najbardziej wyrazistym przejawniej wycieczk Matki, a póDzie
dziły e podzielono równo. Klub Polonia i ZPO wspólnie urzlonia” . Dochód z tej imprezy tak

wały wspólny bal “Miss Po-19 kwietnia 1969 roku obydwie organizacje zorganizo
  38szkolne i ich rodziców.

 dzieci źćy dowie do Williamstown. Zamówiono wtedy trzy autobusy, ab wycieczkwspóln
dy ZPO i Klubu sportowego Polonia – zorganizowały  5 stycznia 1969 roku zarz

wno dzielony na obydwie organizacje. podczas meczów na boisku Polonii, a dochód był   ró
, które organizowało BBQ  Koło PaSportowego “Polonia” . To z jego inicjatywy powstało

e prezesem Klubu dzie ZPO oraz takEuzebiusz Trepka, który w 1969 roku był w Zarz
orem tej współpracy był znany działacz warzyskiej, finansowej oraz organizacyjnej. Inicjat

ła ona na kilku płaszczyznach: to-ków Ottoway i Klubu Sportowego “Polonia” . Przebiega
zku Pola- Zwi współprac aktywnna było zaobserwowaPrzez cały 1969 rok mo

zku Polaków Ottoway i K lubu Spor towego “ Polonia”  Współpraca Zwi

zku Polaków Ottoway. onych działaczy Zwimnami zasłu
cielnych, a podczas pogrzebów pochylano go nad tru-ciach konych uroczystocny na wa

e Sztandar był obe-ci). Z czasem wszedł zwyczaj, stwowota Odbudowy Polskiej Pawi
ołnierza Polskiego oraz listopadowego ta wistwowych (Konstytucji 3-Maja, rocznic pa

nych cie prezentowany podczas wa. Był on uroczy katolicknarodem polskim oraz wiarą ą ś ż
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du Polaków Ottoway z dnia 12 stycznia 1969 roku.   Zebranie Zarz38
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Stanisław Kramarczuk  

dzy Polakami w Australii Południo-ca spory mi konsulatu PRL podsycajśćoraz działalno
cie ambicje ludzkie  były oczywiródłem tych nieporozumienych zgrzytów. pozbawiona ró

zku Polaków Ottoway do Federacji nie była  ZwiśćnoPrawie dwuletnia przynale
zku Polaków Ottoway z Domem Polskim w Woodville. Rywalizacja Zwi

wowym i gimnazjalnym poziomie. 
zyka polskiego w szkołach australijskich, na podsta j nauke fakultatywnwadzono tak

zyka polskiego. W tym samym czasie wpro- z j maturstwow pauczniowie mogli zdawa
90  jego stwo Maria i Leopold Hrycek. Na przełomie lat 80 i prowadzili w Adelajdzie pa

du australijskiego. Gimnazjum takie a rzgdy zostały ustanowione stanowe i federalne subsydi
niejszych, ono w latach póDo idei polskiego Gimnazjum – w ramach PMS – powróc

c długi. ywot nie był wiprzez samych Polaków. Ich 
cia”  wigni po prostu “nie do udszkół ponadpodstawowych było zbyt ambitnym planem i

nienie w Adelajdzie dwóch polskich był dr Jan Sobolewski - wydawca “Naszej Drogi” . Ist
a jego dyrektorem one w Domu Polskim  przy Torrens Road w Woodville, zjum zostało zało

e takie samo Gimna- bowiem, rodków szkolnych. Okazało sidy ostra rywalizacja dwóch o
 wte-ła siimnazjum Polskie” . Zaczabsolwentów szkoły podstawowej. Kurs ten nazwano “G

zyka Polskiego, dla szy Kurs J WyWładysława Jadczak oraz Henryk Lewicki rozpoczn
e a mało. W 1970 roku postanowiono, podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, to z

zyka polskiego (ich dzieci) w szkole e kilkuletnia nauka jPolacy z Ottoway uznali, 
Gimnazjum Polskie 

igii katolickiej.  chowuje w duchu polskiej tradycji, kultury oraz rel
e Szkoła Ottoway uczy i wy-c na swoje pociechy, rodzice byli zadowoleni, pernika. Patrz

d w Domu Ko-piewali podczas Wieczoru Kolego Narodzenia, t Bowiw drugi dzie
czenie roku szkolnego, zapili z programem artystycznym na zakogrudnia uczniowie wyst

tku cami w ramach obchodu Dnia Ojca. Na poczparafialnej w Ottoway z deklamacjami i ta
powały w sali nia 1970 wyst Ptaszek. 20 wrze Krystyn instruktorkjechały tam ze sw

czyły podczas karnawału w Ceduna. Po-ładnych strojach ludowych. 15 sierpnia 1970 r. ta
 w prezentowały siego Ciała w Royal Park dnia 31 maja 1970 r. Dzieci w procesji Bo

PMS oraz li udział w Akademii 3-Majowej organizowanej przez uczycielskie. Uczniowie wzi
, konsolidował młode grono na-rmalnym trybem. Jej spokojny i łagodny sposób bycia

 no-oczyły sicia szkolne – pod kierownictwem Heleny Jakimowicz tTymczasem zaj
Londynie.  

 tej organizacji w czniki drukowane w USA lub przez CentralAustralijskiej zalecał podr
wiatowej Polonii e ostatni Zjazd Komisji OGłównego PMS w Australii. Przypomnijmy, 

du iami Zarz sprowadzone z Polski. Nie było to zgodne z zalecenczniki dla uczniów bdr
e po-du ZPO w dniu 17 stycznia 1970 roku postanowiono, Na zebraniu Zarz

czniki szkolne w Warszawie zek Polaków Ottoway  ponownie zamówił podrZwi

Błaszkiewicz (dotychczasowy II wiceprezes).  
ł Zygmunt  przejcy, jego funkcj i to na kilka miesi) poza AdelajdEuzebiuszem Trepk

skiego (razem z I wiceprezesem zku z wyjazdem prezesa Bernarda BrzeziW zwi
Henryk Wilhelmi. 

 ski, A. Sikora, Wacław Szymaniak, Bolesław Ucinek iStanisław Perczak, Bolesław Rawi
Feliks Orłowski, Stanisław Paluszek, wal, Jan Lewczak, Henryk Lewicki, Piotr Marciniak, 

 Ko-siorek, Zygmunt Grodzki, Stanisław Kapusta, WalentyTadeusz Figurski, Kazimierz G
 ponadto Jan Banasiak, Jan Borkowski, rwator strojów), Kazimierz Ociepa (opiekun szkoły),

kowiak (sklepikarz), Wanda Zalewska (konse-Chojna (zast. zabawowego). Stanisław Grze
Antoni pca organizac.), Władysław Zacierowski (zabawowy), cyjny), Józef Klok (zast

k), Aleksander Chmielewski (organiza-Kazimierz Kula (sekretarz), Wojciech Trepa (skarbni
unt Błaszkiewicz (II wiceprezes), ski (prezes), Euzebiusz Trepka (I wiceprezes), ZygmBrzezi

cym składzie: Bernard pujd w nastzku wybrano nowy Zarzci Zwi z działalnosprawozda
eniu  długo oczekiwane Walne Zebranie ZPO. Po zło30 listopada 1969 r. odbyło si

zku Zygmunt Błaszkiewicz przejmuje kierownictwo Zwią
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zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwią  

Polaków z Ottoway. 
ród cia wal i napi, wywoływało ie“prostakami” . Rozsiewanie takich pogardliwych pomów

 rzekomo, nazywane przez nich “chłopkami” , lub dowisko Polaków w Ottoway miało by
ro- Polskich Organizacji. yli Federacjnie ci “panowie” załostwie w Londynie. I to wła

d Polski na ucho-du PRL w Warszawie tylko Rz rz. Mieli oni nie uznawa polityksi
 sami “panowie” , którzy zajmowali silnym Domu Polskim w City of Adelaide), zgromadzili 

a-e przy Domu Polskim w Woodville (a potem przy Centrca przez wiele lat, nia, egzystuj
rabiana była opi-ało na osłabianiu prawicowego nurtu politycznego. Uwej. Konsulatowi zależ

ą ż
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ę ą ć ą ą
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ć
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polskimi w Adelajdzie.  
rodowiskami dzy obydwoma nienia pomidzenie. Powodowało to niepotrzebne zadra

 ich chłopskie pocho-miewae miał on wyOttoway była puszczana w obieg informacja, 
ród Polaków zamieszkałych w ej wspomniałem, w  był Stanisław Gotowicz. Jak wypostaci

”  dzie Domu Polskiego “sztandarowukładu personalnego. Zarówno w Federacji oraz zarz
e synonimem, co wynikało dla nich z Organizacji oraz Dom Polski w Woodville były niemal

zku Polaków Ottoway, Federacja Polskich Dla mniej zorientowanych członków Zwi
puje z Federacj i zek Polaków Ottoway wystZwi

  
skiego. Dudzi

 Jerzego , lecz w „Biuletynie Millennium”, redagowanym przezwydawanym przez Federacj
ci, nie w „Słowie Polskim”  –  ogłoszenia o swojej działalnoł zamieszczanium. ZPO zacz

owy Polonia oraz Spółdzielnia Millen-ły podobny stosunek do Federacji. Był to Klub Sport
 z innymi organizacjami, które mia-nił współpracd zacieW tym samym czasie zarz

ko w charakterze obserwatora. swego delegata na Walne Zebranie Federacji, ale tyl
 płatnym członkiem Federacji. Postanowiono wysładu, czy ich organizacja ta ma byzarz

 dyskusja podczas zebrania cia jednak nie ustały. W sierpniu 1970 była kolejnaNapi
  39pi z Federacji.Gotowicza, to ZPO wyst

 krytyka ich organizacji przez Stanisława li jeszcze raz powtórzy sie jeEuzebiusza Trepki), 
 (na wniosek ł uchwałzku Polaków Ottoway podjd Zwi 14 marca 1970 roku zarz

 publicznie.  rodowiska polskiego w Ottoway i czasami mówił o tymstosunek do 
tny nanych powodów, miał on niechlnego Domu Polskiego w Adelajdzie. Niestety, z niez

niejszy wieloletni kierownik Centra- Prezesem Federacji był Stanisław Gotowicz, pó

radia 5 EBI – FM w Adelajdzie.

ołaja Kopernika i wieloletnia spikerka Władysława Jadczak – nauczycielka Gimnazjum im. Mik
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zku Polaków Ottoway z dnia 14 marca 1970. du Zwi Protokół z zebrania Zarz39
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  44zebrano 4,149 dolarów.oddzielnym koncie bankowym. Do listopada 1970 roku 
dze deponowano na rane pieniSkarbnikiem Funduszu Budowy był Jerzy Andrecki. Zeb

ksze datki. i po 50 centów lub wido zamieszkałych na swoim terenie Polaków i zbieral
dzieniejszego Domu Kopernika. Kolektorzy chodzili co tydowy obiektów Naszej Sali, pó

cia bu-zygotowania do rozpoczW okresie lat 1970 i 1971 członkowie ZPO czynili pr
Przygotowania do budowy Domu Mikołaja Kopernika 

).  zanych z Federacjszcza zwi
 niektórych Polaków (zwła-  Filmy te były krytykowane jako propagandowe przez43pies” ).

dzy innymi film “Czterej pancerni i wietlał je w lokalu ZPO (mikonsulatu w Sydney i wy
du Anatol Zagórski sprowadzał filmy z e członek zarz, lie podkrey takNale

42 tanie i bardziej pomocne” .Warszawy, bo „….s
czników szkolnych z nił prezesa do sprowadzenia podrzku upowad ZwiZarz

  41dniej rezygnacji Stanisława Białkowskiego.
e kierownikiem polskiej szkoły – po uprze-Leon Bernacki został  takNowy prezes

iniak, Anatol Zagórski i J. Czerniakiewicz. 
ski, Józef Czerniawski, Piotr Marc-siorek, Jan Trawikowiak, Kazimierz GStanisław Grze

ski, , Euzebiusz Trepka, Krzysztof Kudyba, Tadeusz FigurKowal, Jan Borkowski, Z. Dere
ski, Wincenty aw Kapusta, Bernard Brzezi(zast. gospodarza), ponadto Piotr Andrecki, Stanisł
,  Michał Rój ski (zast. imprezowego),  Henryk Piejko (gospodarz)zowy),  Bolesław Rawi

 organizacyjnego), Jan Lewczak (impre-sław Zacierowski (organizacyjny). Józef Klok (zast.
Andrecki (skarbnik budowlany). Włady-Kula (sekretarz), Wojciech Trepa (skarbnik), Jerzy 

Kazimierz wiceprezes), Zygmunt Błaszkiewicz (II wiceprezes), 
ewski (I składzie: Leon Bernacki (prezes), Aleksander Chmiel

cym pujd w nastWalnego Zebrania, na którym wybrano Zarz
ęść druga czdziernika 1971 odbyła si W dniu 31 pa

 głosów. cikszoszedł wi
kowiaka prze-prezesa i nowych władz ZPO. Wniosek S. Grze

dku dziennego, to jest wyborem tylko z jednym punktem porz
 ponownie Walne Zebranie, ale juc zwoławał, aby za miesi

kowiak zapropono-tnych do kandydowania. Stanisław Grzech
zku. Nie było jednak  nowe kandydatury na prezesa Zwisza

ł  tej funkcji. Trzeba było zgła-niku nieporozumienia”  nie przyj
 głosów. Euzebiusz Trepka, ”w wy-cikszo wito zdecydowan

 i  Walne Zebranie wybrało na prezesa Euzebiusza Trepk
wybór.  

 ubiegał o ponowny dzie sie nie bski. Zapowiedział on, zi
cy prezes Bernard Brze-pujył ustnia 1971 zło1969 do 5 wrze

  30 listopada Sprawozdanie za okres prawie 2 letniej kadencji (od
skiego. yprezesa Polskiej Macierzy Szkolnej Tadeusza Zakrocz

cego zebrania wybrano Zebranie Członków. Na przewodnicz
nia 1971 roku zwołano kolejne Walne  5 wrzeNa dzie

dów na Ottoway Leon Bernacki przejmuje ster  rz

  40zkiem Polaków Ottoway.,  a  Zwideracj
dzy Fe-zów organizacyjnych pomipiło zerwanie wiród działaczy ZPO. Niebawem nast

enia”  du, ale „nie zrobił on pozytywnego wrazku. List został odczytany na zebraniu Zarz
u) pojednawczy list do ZwiKierownictwo Federacji wysłało (w sierpniu 1971 rok ą-
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zku Polaków Ottoway z dnia 1 listopada 1970. du Zwi Protokół z Zebrania Zarz44
zku Polaków Ottoway z dnia 12 sierpnia 1972. du Zwi Protokół z Zebrania Zarz43
zku Polaków Ottoway z dnia 21 listopada 1971. du Zwi Protokół z Zebrania Zarz42

dziernika 1971. zku Polaków Ottoway z dnia 31 pa Protokół z Walnego Zebrania Zwi41
zku Polaków Ottoway z dnia 29 sierpnia 1971. du Zwi Protokół z Zebrania Zarz40
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Australii w 1971 roku

Szkolnej w Południowej 

prezes Polskiej Macierzy 

Tadeusz Zakroczyński 
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  O zmianie nazwy 48rodka w Athol Park, jako Dom Mikołaja Kopernika.zwy budowanego o
o zaakceptowania na-zku Polaków Ottoway, na którym doszło do oficjalnegczłonków Zwi

jne Zebranie wszystkich Prezes Leon Bernacki zwołał w tej sprawie Nadzwycza
 im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, na szkoł

 patrona Polskiej Szkoły Ottoway: z imienia  nazwe zmieniPostanowiono tak
  47ŁAJA  KOPERNIKA. obiekt na Athol Park zostanie nazwany: DOMEM  MIKOcy si

e budu-nie, atwierdzono jednogłone decyzje. Na wniosek prezesa Leona Bernackiego, z
du w dniu 9 czerwca 1972 zapadły dwie wa-niej, na zebraniu zarzPrawie rok wcze

a 1973 roku. zku Polaków Ottoway miały miejsce w dniu 27 kwietnidziałaczy Zwi
ci rocznicowe z udziałem członków i  z Polskiej Macierzy Szkolnej. Uroczystoce sidz

ugie wywo- Polskich Organizacji w Południowej Australii, a drzentowane przez Federacj
rodowiska polonijne: jedno  repre- tym dwa ły sigo astronoma Mikołaja Kopernika. Zaj

 urodzin wybitnego  polskie- rocznicsetnęć piPolacy z Adelajdy postanowili uczci
NIKA   (9 czerwca 1972)Zmiana nazwy z Naszej  Sali na: DOM  MIKOŁAJA  KOPER

zku Polaków Ottoway. m ZwiBiuletyn był rozdawany bezpłatnie wszystkim członko
 prezesa Leona Bernackiego.  “Biuletyn Budowlany”  pod redakcj sił ukazywaczasie zacz

li wznoszenie murów. W tym samym  14 sierpnia 1972 r. polscy murarze rozpocz
  46ca 1987 roku.jej spłaty do ko

cy, pod warunkiem ci $50 tysi w wysokoyczkudzielił po
k dawali w zastaw swoje własne domy. Commonwealth Ban

yranci yczki.  gwarantem tej po byzku) zgodziło siZwi
cie osób (członków yrantów. Na apel prezesa, siedemna

iednich rów. Warunkiem jej dostania było, znalezienia odpow
cy dola-ci 50 tysiyczki bankowej w wysokouzyskanie po

ł starania o d rozpocz w czerwcu 1972 roku zarzobiektu. Ju
ego dze nie pozwalały na sfinansowanie budowy tak dupieni

stwa. Jednak zebrane dotychczas ród polskiego społecze
śćcia budowy Domu wzrosła ofiarno rozpoczczyka. Z chwil

dziej-cenie fundamentów przez proboszcza o. Gracjana Koło
wi11 czerwca 1972 r. miało miejsce uroczyste po

wszechny. 
rodowisku polskim w Ottoway był  po-Park. Entuzjazm w 

 „Domu” w Athol  wkład w budow jakiz nich chciał mie
dy czyzn (ojcowie z synami). Kaęża grupa m duzgłosiła si
iewów pod fundamenty przyszłego domu. Na oznaczony dz
ro- marca 1972 roku z łopatami i kilofami, do kopania bot

 so-owie przyszli w pierwszPrezes Leon Bernacki zaapelował, aby wszyscy członk
  45yła ta druga koncepcja.ężzek Polaków Ottoway. Zwyciakcjonariusze, czy Zwi

cicielem tego obiektu:  wła kto ma bybudowy Naszej Sali. 5 marca powrócono do ustalenia,
dowi ZPO plany ski przekazał Zarz 24 stycznia 1972 architekt Zygmunt Mokwi

. dze na budowzbierał pieni
pne i gle czynił przygotowania wstzek Polaków Ottoway w 1971 roku, ciNatomiast Zwi

 sala taneczna na 285 osób.  własnej organizacji. Miała tam  by siedzibntów pod przyszł
ła zalewanie fundame-71 r. rozpocz“Millenium Cooperatywa”  w Enfield. W listopadzie 19

niona organizacja  zaprzyjapiła juTymczasem do budowy własnego lokalu przyst
ego obiektu.   duna było wybudowace nie morozmachu. Za cztery tysi

ego  Domu Kopernika nie posiadała duna na budowężtku zbiórka pieniNa począ ę ż
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zku Polaków Ottoway z dnia 20 sierpnia 1972.  Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Zwi48
du ZPO z dnia 9 czerwca 1972. ebrania Zarz Protokół z 47

dziernika 1972. Zebraniu w dniu 29 pa Sprawozdanie prezesa Leona Bernackiego, na Walnym 46
dnia 5 marca 1972.  Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Członków ZPO z 45
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Zygmunt Mokwiński 
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 w pomysły i uwagi innych osób. si
tnego wsłuchiwania  umiejśće zdolnoczas. On planował i wydawał polecenia. Posiadał tak

czony na  skoe bez niego Dom Mikołaja Kopernika nie mógłby by, na powiedzieMo
em” tej budowy.  prac kierował sam prezes Leon Bernacki. Był „mózgiciCało

cielnego.  rarchy ko
nego polskiego hie-rodka przed  przyjazdem do Adelajdy wa ich O budowczyaby sko

ładali wiele pracy i wysiłku, zku pod przewodnictwem prezesa Leona Bernackiego wkZwi
kowie e 27 lutego 1973 roku odwiedzi Dom Kopernika. Członcie napisał, nie. W swoim li

ł zaprosze- pozytywna. Ks. kardynał przyjcu 1972 roku nadeszła odpowied W ko
 w Domu Mikołaja Kopernika.  ść  jego obecnotniajmi

 upa-cianie  tablic na frontowej y wmurowapadku zaakceptowania zaproszenia, to nale
e w przy-d uchwalił, dza kardynała abp. Karola Wojtyły. Zarzoficjalne zaproszenie do ksi

ski wystosowali rz Marian Rawi 3 listopada 1972 r. prezes Leon Bernacki i sekreta
  49 obiektu  w Athol Park. budowspieszy

 wszystko, aby przy-y uczynie naleł, cenie i oficjalne otwarcie Domu Kopernika. Twierdzi
widza Kardynała na po zaproszenia Ksił propozycjwczas to Euzebiusz Trepka wysun

 samolotem w dniu 26 lutego 1973 r. Wó-polskie w Australii. Do Adelajdy miał przyjecha
rodowiska niejsze  wae odwiedzidz kardynał abp Karol Wojtyła. Zamierzał on takKsi

cioła katolickiego w Polsce, jnik kodo Melbourne  na Kongres Eucharystyczny znany dosto
cy przyjedzie e za kilka miesidu,  do zarzśćW połowie 1972 roku dotarła wiadomo

ca Dom Mikołaja Kopernika (27 luty1973) widz Kardynał Karol Woj tyła poKsi

Emil Skwarc.  
cz i ksandrow, Hieronim Chałustowski, Zygmunt Błaszkiewi

der Ale-Zagórski, Piotr Andrecki, Józef Skonieczny, Aleksan
, Wasyl Wanzula, Anatol pieski, T. StKapusta, Jan Reszczy

siorek, Stanisław Walenty Kowal, Piotr Ukleja, Kazimierz G
, ereSzymaniak, Feliks Orłowski, Józef Czerniawski, Z. D

j Wacław siak, Zdzisław Wałkuski, Bolesław Ucinek, Michał Ró
 Bana-Ciechanowicz, Tadeusz Figurski, Kazimierz Kula, Jan

tanisław Aleksander Chmielewski (opiekun szkolny), ponadto S
ski (gospodarz), Henryk Piejko (zast. gospodarza), Trawi

 ski (zabawowy), Jan Lewczak (zast. zabawowego), JanRawi
, Bolesław wski (organizacyjny), Józef Klok (zast. organizac.)

aciero-angielskim), Trepa Wojciech (skarbnik), Władysław Z
ski (sekretarz w j. rowski (sekretarz w j. polskim), Marian Rawi

w Kazimie-wiceprezes), Piotr Marciniak (II wiceprezes), Wacła
co: Leon Bernacki (prezes), Jerzy Andrecki (I puj nastsi

du przedstawiał . Skład zarz Rewizyjn Komisjdmioosobow
d oraz sie-Lila Wałkuska. Wybrano nowy 26 osobowy zarz

du oraz kierowniczka szkoły cki, funkcyjni członkowie zarz
on Berna-Zebranie Członków. Sprawozdania składali: prezes Le

 kolejne Walne dziernika 1972 roku odbyło si29 pa
zku Polaków Ottoway Wybór  nowych władz Zwi

anizacji. way, aby dokonali zmiany linii politycznej swej org
zku Polaków Otto- na działaczach Zwi presjto wywieraW rozmowach towarzyskich, zacz

ego.  dotychczasowego patrona marszałka Józefa Piłsudski i pozbyła sinia, zmieniła nazw
ona w 1952 roku), po 20 latach istnie-e pierwsza polska szkoła w Adelajdzie (zało, śćdomo

ły wia-tnie przyjnie w Federacji, niechrodowiska  prawicowe, skupione przewa
du ZPO. zarz

yła tylko decyzja  na tym zebraniu nie wspominano. Widocznie wystarczpolskiej szkoły już
ą
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zku Polaków Ottoway, z dnia 20 sierpnia 1972.  Protokół z zebrania Zwi49
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w l. 1971 – 1973

Związku Polaków  Ottoway 

Leon Bernacki – prezes 
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Fot. Adam Jaroszewskiy Mikołaja Kopernika. Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła z grupą uczniów Szkoł

 
 

 
 
 
 

 
 
 

alnego otwarcia Domu Mikołaja Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła przecina wstęgę oficj

Fot. Adam Jaroszewski Kopernika.  
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nowicz (referent ubezpieczeniowy). Wojciech Trepa (opiekun szkolny) i Stanisław Ciecha
 ska (kier. kuchni), L. Chojna (zast. kier. kuchni),siorek (gospodarz), Tamara Dolaci

ski, (zast. zabawowego), Kazimierz ski (zabawowy), Antoni Dolacinego), Bolesław Rawi
yjny), Józef Klok (zast. organizacyj-(gospodarz klubu), Władysław Zacierowski (organizac

I zast. kier. klubu), Euzebiusz Trepka Henryk Mrozek (zast. kier. klubu), T. H. Cameron (I
kowiak (kier. klubu), nisław Grzeangielskim), Aleksander Aleksandrow (skarbnik), Sta

im), Stanisław Lewczak (sekretarz w j. prezes). Wacław Kazimierowski (sekretarz w j. polsk
kowiak (II wice-ski (I wiceprezes), Marian GrzeJerzy Andrecki (prezes), Bernard Brzezi

cym składzie: pujd w nast 18 listopada 1973 roku. Wybrano wtedy zarzwładz odbyło si
h ciwe Walne zebranie na którym dokonano wyboru nowyc sprawozdawcza. Właęśćtylko cz

dziernika 1973 miała miejsce  w dwóch turach. 28 paWalne Zebranie odbyło si
du 18 listopada 1973 r .  Wybór  nowego zarz

du warszawskiego. wiania propagandy rz
 w tych filmach upra-niej dopatrywano si wczefilmu sprowadzonego z Konsulatu PRL. Ju

wietlenie (w Domu Kopernika) liwiono Anatolowi Zagórskiemu wy1973 r., kiedy to uniemo
o rozgłosu nabrał incydent z dnia 24 czerwca  całkowicie. Duczyły siosłabły, ale nie zako

dzie ZPO tyczne w zarzpieniu L. Bernackiego z funkcji prezesa tarcia poliPo ust
dem.  uwagi na brak współpracy z zarz

e zrezygnował ze stanowiska prezesa z  rnika 1973 roku przysłał list, w którym stwierdził,
dzie- w dniu 28 pało sica swej kadencji. Na Walne Zebranie ZPO, które odbywet do ko

 Nie dotrwał na-52pcy, młodemu wiceprezesowi Jerzemu Andreckiemu.aktami swojemu zast
 z  ze swej funkcji. Przekazał teczk27 maja 1973 roku, prezes Leon Bernacki zrezygnował

 to jest ce od oficjalnego otwarcia Domu Mikołaja Kopernika,Dokładnie w trzy miesi
kowania.   dla ogółu,  oczekiwał szacunku i podzi pracktórych za swoj

ród osób, od alony brakiem zrozumienia w opozycja. Prezes Leon Bernacki był rozrzy
 two-ła sidu zacz ponowne tarcia oraz spory polityczne. W łonie zarzły siDomu, rozpocz
cenia wici otwarcia i poczeniu uroczystomu miał prezes Leon Bernacki. Jednak po zako

niejszy udział w zrealizowaniu budowy tego Do-e najwa Wszyscy wiedzieli o tym, 
ty Jan Paweł II.   wiły Ojciec otworzył  ks.  kardynał abp. Karol Wojtyła – przysz

cił oraz oficjalnie wialii, który poLeona Bernackiego. Był to jedyny Dom Polski w Austr
esa ciem wszystkich członków ZPO, a zwłaszcza jego prezgniotwarcie było wielkim osi

cenie i oficjalne wiczenie budowy Domu Mikołaja Kopernika oraz jego poZako
zku Polaków Ottoway Leon Bernacki rezygnuje z funkcj i prezesa Zwi

51opernika.c w ten sposób oficjalnego otwarcia Domu Mikołaja Knuj
, doko-ł wstcił obiekt oraz przeciwidz Kardynał Karol Wojtyła poJego Eminencja Ksi

zemówienia, po czym nionych z ZPO) polskich organizacji. Były liczne prprezesi (zaprzyja
e oraz inni politycy, a takł udział premier Australii Południowej Don Dunstan ciach wzisto

nych dzielnic Adelajdy. W uroczy-Polaków Ottoway. Powitały go tłumy rodaków z północ
zku ci Zwiał do posiadłoniej planowane o godzinie 4:00 po południu przyjechjak było wcze

 miał  bogaty program pobytu w Adelajdzie, ale tak śćrystycznym w Melbourne. Dostojny go
cych udział w Kongresie Eucha- biordo Adelajdy w towarzystwie innych polskich biskupów

abp. Karol Wojtyła przyjechał Zgodnie z planem 27 lutego 1973 roku, ks. kardynał 
   50niej  prezes ZPO Leon Bernacki.pó

 im ował sinymi wymówkami. W podobny sposób zrewan róc sipernika, zasłaniaj
ceniu Domu Mikołaja Ko-wi, odmówiły uczestnictwa w oficjalnym otwarciu i poFederacj

le z ci. Jednak prawicowe organizacje z Adelajdy, na czecia udziału w tej  uroczystowzi
wszystkim polskim organizacjom  do mowana w Adelajdzie. Wysłano oficjalne zaproszenia 

no” rekla-cenia Domu M. Kopernika była “głowiSprawa oficjalnego otwarcia i poś ę ś
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zku Polaków Ottoway z dnia 27 maja 1957. du Zwi Protokół z zebrania Zarz52
cenia Domu Kopernika z dnia 27 lutego 1973. wi Protokół z oficjalnego otwarcia i po51

j i Władysława Dembskiego. Nie posiadał daty .  List prezesa ZPO L. Bernackiego do prezesa Federac50
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rodkach masowego przekazu. Organiza-zespołu polskiego były dobrze rozreklamowane w 
py zawodowego e wszystkich Stanów. Wystpów, na terenie niemal jego wyst– dotycz

sk ca ni i Ta z Zespołem PieAustralijska Agencja Rozrywkowa podpisała umow
sk ca ni i TaPrzyjazd Zespołu Pie

 pozostawiam czytelnikom (S.K.)]. czam jedynie fakty i dokumenty, a ocen
. Przyta- kto miał racjie pisz[Jako autor tego opracowania nie oceniam nikogo i n

  55Z. Kraszewski – Sekretarz.
d Koła SPK Nr2 –  na naszego delegata. Za Zarzliczy

 nie kujemy za przysłane zaproszenie, ale proszdzi
zku Polaków Ottoway dowi Zwi. Zarzpozdrowie

Polsce i przekazanie im naszych serdecznych 
lnego powrotu do swoich kochanych rodzin w pomy

yczymy Ekipy Szybowcowej. Zawodnikom Ekipy 
cie Polskiej adne oficjalne przyj w uje sinie anga

d SPK Nr2 powiadamia, inasze jest członkiem, Zarz
oło w Południowej Australii z 12 grudnia 1973, której K

Zgodnie z pismem Federacji Org. Polskich skrótami: …
 go z niewielkimi Zygmunta Kraszewskiego. Przytocz

ciowo)  list sekretarza SPK Koła Nr 2 ęświetla (czna
 przyczyn tego bojkotu zbojkotowała ten bal. Atmosfer

 wnie na zaproszenie. Federacja Polskich Organizacji
lajdzie. Tyko niektóre z nich odpowiedziały pozyty-

egnalny do wszystkich polskich organizacji w Ade-po
zku rozesłal zaproszenia na bal d Zwi Zarz

54 Tadeusz Gomuła – Konsul
okiego szacunku. 

b- z wyrazami głgo pobytu w Adelaide. Pozostaj
 z Waszej strony w czasie ostatnie-jakim spotkałem si

cie z  za miłe przyjkowaskim kolegom podzipa
. Korzystam z okazji, aby ponownie Panu i onkmał

dzie reprezentował na balu Czesław Krawiecki z . Konsulat bci z przyjemnoprzyjmuj
w dniu 28 stycznia br. Zaproszenie mistrzostw szybowcowych – w Domu im. M. Kopernika, 

wiatowych czenia  za zaproszenie na bal, organizowany z okazji zakokowacznie podzi
 serde-alnego PRL w Sydney, pragnPark. 16 stycznia 1974 r. W imieniu Konsulatu Gener

zku Polaków Ottoway, 112 Grand Junction Rd Athol Pan Jerzy Andrecki Prezes Zwi
du ZPO :  dwa listy nadesłane do Zarztocz

wietlenia tej sprawy, przy- z konsulatem PRL w Sydney. W celu pełniejszego nawspółprac
dowi rodowisku polonijnym w Adelajdzie. Zarzucono zarzmieszanie, a nawet protest w 

wołała za-egnalny w dniu 28 stycznia 1974 roku. Impreza ta wyzował dla nich wielki bal po
czeniu mistrzostw Dom Kopernika zorgani-strzostwa w tej dyscyplinie sportowej. Po zako

wiatowe mi-zybowników na W styczniu 1974 r. do Australii przyjechała grupa s
Wizyta polskich szybowników w Adelajdzie 

  53s Orłowski.Grzeszczak, Antoni Chojna, Mieczysław Lepka i Felik
ski, J. Nowaczyk, Zygmunt Błaszkiewicz, Marian , Szczepan PopczyAndrecki, Z. Dere

ka, Michał Roj, Piotr , Franciszek MaAnastasia Ucinek, Bolesław Ucinek, Tadeusz Figurski
ski, Józef Zientara, Piotr Ukleja, cza, Jan TrawiMichał Kyc, Kazimierz Kula, Roman T

cki, Krzysztof Kudyba, sz Kniak, Jan Banasiak, Leon Bernacki, J. Benrot, Tadeuchał Wo
, Teodor Wytwer, Mi-bski, Jan Okowity, Wasyl Wanzula, Zdzisław WałkuskiPonadto J. Otrę
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974.  List Sekretarza SPK Koło Nr 2 z dnia 20 stycznia 155
 List z Konsulatu PRL w Sydney z 16 stycznia 1974. 54
 Protokół z Walnego Zebrania z 18 listopada 1973. 53

 

Polaków Ottoway w 1973 r.

Jerzy Andrecki, prezes Związku 
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do Adelajdy oraz czd ZPO w zasadzie poparł projekt przyjazdu piłkarzy Adelajdzie. Zarz
ciowo koszty pobytu piłkarzy w ęśJerzy Andrecki zabiegał, aby konsulat pokrył cz

    58cia dla polskich piłkarzy. danie przyj
ły wizyty konsula oraz wy-pił do konsulatu PRL w Sydney. Uzgodnił tam szczegóstralii, wst

c po Au-ujrzy Andrecki, który podróGłównym inicjatorem tej imprezy w Adelajdzie był Je
cia w Domu Kopernika. yny piłkarskiej (z Polski) oraz jej przyjcych planu wizyty drutycz
 wielu szczegółów, do-emy siZe sprawozdania sekretarza Kazimierza Kuli dowiaduj

nej  do Adelajdy yny piłki noPrzyjazd dru

ka, Wasyl Wanzula i Stanisław Ciechanowicz. Franciszek Ma
Rój, S. Grygorcewicz, kowiak, Bronisław Rudnik, Krzysztof Kudyba, Michał Stanisław Grze

 Ucinek, Z. Popielnicki, T. Magiera, stowski, Antoni Chojna, Józef Czerniawski, Bolesław
ski, Zdzisław Ebel, Leon Bernacki, Hieronim Chału-Tadeusz Figurski, Bolesław Rawi

leja, ski, Zygmunt Błaszkiewicz, Piotr Andrecki, Piotr Ukski, Bernard BrzeziJan Trawi
r Chmielewski (zast. imprez.), ponadto organizac.), Henryk Wilhelmi (imprezowy), Aleksande

rganizacyjny), Józef Klok (zast. Marian Lepka (magazynier), Władysław Zacierowski (o
Emil Skwarc (kierownik baru), ski (gospodarz), Euzebiusz Trepka (manager klubu), ci

), Czesław Klok (skarbnik), Antoni Dola-pol.). Stanisław Lewczak (sekretarz w j. angielskim
 j. kowiak (II wiceprezes), Kazimierz Kula (sekretarz wski (I wiceprezes), Jerzy Grzekwi

cym składzie: Jerzy Andrecki (prezes), Zygmunt Mo-pujd w nastOttoway. Wybrano zarz
zku Polaków Zebranie Zwi24 listopada 1974 roku miało miejsce kolejne Walne 

Jerzy Andrecki ponownie prezesem  

  
57ksza od  Domu Kopernika.o wiBallroom Wayville Show grounds. Sala ta była du

ej Sali Regency arca 1974 r. w duordynacyjny. Spotkanie to miało miejsce w dniu 11 m
azał na Komitet Ko-cie, tak jak było do przewidzenia, konsulat PRL wskw Sydney. Oczywi

 konsulat PRL  okazało), miał zdecydowa w Adelajdzie (jak sici społecznosk z polsk
dzie organizował spotkanie Zespołu rodków blajdy. O tym, który z dwóch wymienionych o

 na terenie Ade- organizacjca si i liczzek Polaków Ottoway był powszechnie znanZwi
ywot chyba nie trwał długo. Jedynie ci w Australii Południowej. Ich polskiej społeczno
mienione organizacje były mało znane Bernacki (poprzedni prezes ZPO). Pierwsze cztery wy

ki., a sekretarzem Leoncym tego Komitetu Koordynacyjnego był Anatol ZagórsPrzewodnicz
zek Polaków Ottoway. Zwi5)

kiego w W-wie na P.A. Polonijny Komitet Pomocy d/s Odbudowy Zamku Królews4)
ci z Krajem w P.A. cznoPolonijny Komitet Ł3)

ej Komisja d/s Powołania Kongresu Polonii Australijski2)
P. A. Australijsko – Polskie Stowarzyszenie Kulturalne w 1)

anizacji:  
cych org-pujeszli przedstawiciele nastPolonijnych w Południowej Australii. W jego skład w

Koordynacyjny Organizacji Prawie w tym samym czasie został utworzony Komitet 
   56dzialna za turnee Zespołu na terenie Australii.

, która była odpowie- Rozrywkow Agencjsk oraz Australijsk kontakt z Zespołem za
 TATRY. Próbował on nawi TanecznCentralnego Domu Polskiego we współpracy z Grup

d rz w Adelajdzie. Z jednej strony aspirował do tego zaci społecznosk – z polsk
 spotkaniu członków Zespołu ły patronowarodki, które pragn dwa oWyłoniły si

ród polskich organizacji.  cia  wpełnie niepotrzebne tarcia i napi
ała zu-pów. Tak bardzo oczekiwana impreza kulturalna wywoł 8 wystsk dał aZespół 

74)  nie zawiedli. W samej tylko Adelajdzie (w marcu 19 i si frekwencjtorzy liczyli na dobrą ę ę
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Kopernika. 
 do wizyty ŁKS w Domu  ze stanu przygotowa Sprawozdanie sekretarza K. Kuli  (z grudnia 1974),58

Leona Bernackiego. 
na przez prezesa A. Zagórskiego i sekretarza  Ulotka Komitetu Koordynacyjnego, bez daty, podpisa57

du ZPO z dnia 10 lutego 1974.  List S. Gotowicza do Zarz56
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  62z dnia 19 stycznia 1975 r.
  Walnego  Zebrania  Członków  mie na uchwał  w tym pidniu 2 lutego 1975 r.  Powołano si

piono do odpowiednich władz australijskich w szej  nazwy wyst powy O rejestracj
South Australia  Incorporated). 

ciety in ZEK POLAKÓW W POŁUDNIOWEJ AUSTRALII Inc. (Polish Soway na: ZWI
zek Polaków Otto- prezesa była zmiana nazwy z: Zwi w Athol Park. Ide juznajdowały si

zku oraz szkoła  siedziba Zwioniewazacji. Chodziło o wyeliminowanie słowa „Ottoway” , p
ł starania zmiany nazwy organi-cu 1974 roku podj w koPrezes Jerzy Andrecki ju

 nazwy organizacj i K łopoty ze zmian

61d.cych do Fedracji, to jednak bankiet przyniósł dochóżązacji nale
ony organi-ci pod adresem prezesa. Mimo bojkotu imprezy ze str szereg uszczypliwoźćznale

na było cie Stefanika moika. W liko współorganizatora imprezy w Domu Mikołaja Kopern
desłał zaproszenie do Leona Koleckiego, ja-kretarz tej organizacji Józef Stefanik, po prostu o

 z udziałem konsula PRL  nie przyszli. Se-dalsze istnienie Zespołu Tatry. A jednak na bankiet
dzie finansował ciu ich szefa Mordwinowa be po odejzanie, niej podpisał zobowilat wcze

 głównym ich sponsorem. Ponadto kilka zek był przecieca Tatry. Zwini i TaZespołu Pie
 na tym bankiecie - delegacji z ść była nieobecno niespodziank Najbardziej przykr

ne przyczyny swej decyzji. c róKopernika, podaj
zedstawicieli do Domu  – wiele polskich organizacji nie wysłało swoich prprzez Federacj

Adelajdy. Po ogłoszeniu bojkotu imprezy ło zarezerwowane dla innych polskich organizacji z 
pu by-yny. 100 biletów wst z bliska zawodników znanej warszawskiej druchciało zobaczy

 i  no piłkc na bankiet? Wielu z nich interesowało si nasi rodacy przychodzkierowali si
e uczestniczył w niej konsul PRL. Czym piłkarzy Legii z Warszawy była raczej dobra mimo, 

śćpernika – wydanym na cze Frekwencja Polaków na bankiecie w Domu Mikołaja Ko
lami PRL na placówkach dyplomatycznych. 

e z przedstawicie-adnych kontaktów, w tym takwej w Warszawie i nie utrzymywała z ni
ymo-ciowa (oraz Federacja) nie uznawała władzy rezek Sowiecki. Emigracja niepodległo

 Polakom przez Zwi, lecz narzucon samodzielnd PRL w Warszawie nie jest władze rz
,  konsul PRL z Sydney. Federacja stała na stanowiskudzie w niej uczestniczyli bpernika, je

cia sportowców z Kraju w Domu Ko- przyjstwa, aby zbojkotowało imprezskiego społecze
lii wystosowała apel do pol-Federacja Polskich Organizacji w Południowej Austra

 Konsula - w Domu Kopernika Federacja bojkotuje “ bankiet”  z udziałem piłkarzy i

  60Polaków Ottoway – prezes Jerzy Andrecki.
zku zes Leon Kolecki, a ze strony Zwiwców z Kraju), podpisywał z ramienia KS Polonia pre

 sporto-ść cze w kosztach tej imprezy. Zaproszenia na bankiet (na partycypowazgodziła si
rganizacja ta  do współpracy Klub Sportowy “Polonia”  z Croydon. O pozyskaka udało si

cia warszawskiej LEGII w Domu Koperni- do przyj W ostatnim etapie przygotowa

59yna  LEGIA.ŁKS przyjedzie warszawska dru
e zamiast nie, yny piłkarskiej. Poinformował jednoczeszczegóły przyjazdu polskiej dru

onsul T. Gomuła, który omówił  Dnia 11 listopada 1974 r. przyjechał do Adelajdy k
wraz z konsulem PRL z Sydney. 

yna piłkarska ŁKS przyjedzie do Adelajdy e drudo konsulatu. W odpowiedzi nadszedł list, 
Kazimierz Kula wysłał takie zaproszenie polskich piłkarzy do odwiedzin Adelajdy. Sekretarz 

cy d wystosował oficjalny list zapraszajKonsul PRL Gomuła prosił, aby zarz
niej z zawodnikami polskiej ekipy szybowcowej. cy wczekilka miesi

e, jak to uczyniono  w kosztach jej pobytu, ale na takiej samej zasadzi partycypacjciowś ą ę
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,  z dnia 19 stycznia 1975. Offcer – Euzebiusza Trepk
any przez prezesa Jerzego Andreckiego i Public  Oficjalny dokument do władz australijskich, podpis62

1975. zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika z dnia 2 marca du Zwi Protokół z zebrania Zarz61
zku Polaków Domu Kopernika z 19 stycznia 1975. du Zwi Protokół z zebrania Zarz60

1974.  Sprawozdanie sekretarza K. Kuli z dnia 22 grudnia 59
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  65 imprezwan
 organizo-sponatów, aby ubogacisada PRL w Canberze zapowiedziała wysłanie wielu ek

lii Południowej Don Dunstan. Amba-przy Domu Kopernika. Otwarcia dokona premier Austra
dzie dokonane ponowne otwarcie biblioteki robkowi polskiej kultury. W tym samym czasie b

ce i do-ążcona polskiej ksiwipoe 7 czerwca 1975 r. zostanie zorganizowana impreza 
wiadczył,  odu w dniu 13 kwietnia 1975 r. prezes Jerzy AndreckiNa zebraniu zarz

 r .)  Ponowne otwarcie biblioteki  (w dniu 7 czerwca 1975

zek Polaków Ottoway.  tam figuruje napis: Zwi
 Nazwy na sztandarze jednak nie zmieniono i nadal  

zek Polaków w Południowej Australii Inc. Zwi
 w naszym Stanie, o nazwie:  organizacj polskstarsz

egnany spór z naj-RNIKA Inc. W ten sposób został za
ZEK  POLAKÓW DOM MIKOŁAJA KOPE-brzmi: ZWI
zyku polskim nowa zarejestrowana nazwa W j

  64lutego 1975 r.
) organizacja została zarejestrowana w dniu 21  nazwtak

ie (pod Zebrania Członków z dnia 16 lutego 1975 r. Oficjaln
 Walnego  na decyzjc siKA INCORPORATED, powołuj

jako: POLISH SOCIETY - DOM MIKOŁAJA KOPERNI-
 swojej organizacji, yli wniosek o rejestracjTrepka zło

zebiusz 1975 roku prezes Jerzy Andrecki i public officer Eu
utego nanie jeszcze jednej zmiany nazwy organizacji. 20 l

 do władz australijskich o doko-pitylko ponownie wyst
cia, jak  innego wyjW takiej sytuacji nie było ju

 (21 luty 1975) 
zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Inc.  Kolejna zmiana nazwy na: Zwi

rodowisko działaczy Domu M. Kopernika. członkowskich, opracowanych przez 
 na legitymacjach izek Polaków w Południowej Australii Inc. znajduje se nazwa Zwitym, 

cy o ajpny list od adwokackiej firmy „Scammell…” przypominKopernika nadszedł nast
edzi, do Domu zek Polaków w Południowej Australii Inc.). W odpowiciation of SA (Zwi

ywała kiedykolwiek nazwy Polish Asso-c, jakoby jego organizacja u1975 r. zaprzeczaj
Scammell…” w dniu 24 lutego  Prezes Jerzy Andrecki odpisał do adwokatów firmy „

63ta akcja prawna.podj
o organizacji Domu Kopernika zostanie dniowej Australii), bo w przeciwnym razie, przeciwk

zek Polaków w Połu-alia (po polsku Zwirsji angielskiej: Polish Association of South Austr
ywali nazwy w we-rodowiska działaczy Domu Kopernika, aby nie uenie do semne ostrze

zku Polaków w Południowej Australii wystosował pi-do Federacji. Adwokat „starego”  Zwi
żą w Adelajdzie, nale organizacj polskc konflikt prawny z najstarszpił wi Nast

iation” .  tylko jednym słowem: zamiast “society”  było ”assocniła siangielskim ró
zyku zek Polaków w Południowej Australii Inc. W jorganizacja o identycznej nazwie: Zwi

niej zarejestrowana inna  wczee była jue zignorowali (fakt), ctwa, chyba zapomnieli, a mo
e autorzy zmiany nazewni-, zek Polaków w Południowej Australii. Wydaje sito jest: Zwi

, nazwye nowej ywał w korespondencji (z Domem Kopernika) takKonsulat PRL w Sydney u
.  nazw z nowuniej wydrukowane zostały legitymacje dla członków jNieco wcześ ż ą ą
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 13 kwietnia 1975.du Zwi Protokół z Zebrania Zarz65
 1975, podpisany przez J. Andrecki i E. Trepka.  Notice of Change of an Assocition z dnia 20 lutego64

Domu Kopernika z dnia22 stycznia 1975. 
zku Polaków (Ottoway) ge do prezesa Zwi List biura adwokackiego Scammell, Skipper & Hollid63

 

ą

ą ą  

 oraz Związku Polaków Domu Mikołaja Kopernika.

Jerzy Andrecki, prezes Związku Polaków Ottoway 
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mowych dyplomatów PRL.  
y-cił u siebie ree jeszcze nie tak dawno Dom Mikołaja Kopernika godo niego informacja, 

ski zignorował to zaproszenie. Widocznie dotarła e Dom Kopernika. Premier Urbadził tak
czas pobytu w Adelajdzie odwie-skiego, w którym prosił wybitnego polityka, aby podUrba

ał zaproszenie do premiera Alfreda 1-go lipca 1975 roku prezes Jerzy Andrecki wystosow
a. Jak do tego doszło? W dniu  Premier nie odwiedził tylko Domu Mikołaja Kopernik

ci w Adelajdzie. yciu polskiej społecznonym wydarzeniem w Jego wizyta była wa
stwowymi. ciowych wysokimi odznaczeniami paonych działaczy niepodległowielu zasłu

ski dokonał dekoracji stwie Alfred Urbadu Polskiego na uchodswojego pobytu, premier Rz
 na Hindmarsh Island. W czasie  Harcersk odwiedził StanicśćZespół Teatralny. Dostojny go

emsta”  wystawionego przez Polski galowym przedstawieniu komedii Aleksandra Fredry „Z
ciem  Koła Polek i Koła Enfield. Uczestniczył w wizytował Polskie Gimnazjum PMS, był go

ył w bankiecie 25-lecia SPK, Premier odwiedził Klub Sportowy Polonia, uczestnicz
Południowej Don Dunstan.  

 Arcybiskupowi Adelajdy i  premierowi Australii ył wizyt. W trakcie swego pobytu złosol
opolskim zwyczajem: chlebem i ski. W Centralnym Domu Polskim został powitany starUrba

stwie mgr Alfred du Polskiego na uchodAustralii) przyjechał do Adelajdy – premier Rz
ich Organizacji w nia 1975 roku, (na zaproszenie Rady Naczelnej Polsk9-go  wrze

 1975) skiego w Adelajdzie (wrzesieWizyta premiera RP  Alfreda Urba

   676. Zespół Tatry.
5. Koło AK; 
4. Klub Millennium; 
3. Koło Polek; 
2.Polska Macierz Szkolna; 

zek Polaków w Południowej Australii; 1.Zwi
ce organizacje: pujByły to nast

imprezie otwarcia biblioteki w Domu Kopernika.  
wa Dembskiego w c w ten sposób przeciwko udziałowi prezesa WładysłaFederacji,  protestuj

 zawiesiło) swoje członkostwo w piło (b organizacji wystśćłaczy. W niedługim czasie sze
go nie przekonały wielu dzia- Zebranie było burzliwe. Argumenty prezesa Dembskie

Sydney Antoni Grzelak.  
 oficjalny)  konsul PRL z śće (jako goci na imprezie, w której uczestniczył takswej obecno

 ze  tłumaczy siny ferment niezadowolenia. Władysław Dembski musiałwywołała powa
a do innych organizacji członkowskich i sław Dembski. Informacja na ten temat szybko dotarł

e „na otwarciu”  był obecny jej prezes Włady-, trz samej Federacji. Okazało sipotów wewn
e powodem pewnych kło-takPonowne otwarcie biblioteki w Domu Kopernika, było 

Zamieszanie w Federacj i po otwarciu biblioteki 

miera Australii Południowej Dona Dunstana. 
ca ponowne otwarcie biblioteki przez pre-tniajzostała umieszczona specjalna tablica upami

ek wydanych w Warszawie. Na budynku Domu Kopernika ąże 2 000 ksiXXX- lecia PRL, tak
nie od wystawy cie. Konsulat wysłał,  niezale bardzo uroczy Cała impreza odbyła si

66polskiej literatury, kultury i obyczajów.
 z ekspozycjczon otwarcia polskiej biblioteki, połśćfilm w wersji angielskiej, na uroczysto

e krótki  XXX – lecia PRL, a takystawcki prosił, aby konsulat wysłał do Domu Kopernika w
cie J. Andre-niewskiego. W swoim lioraz do ambasadora PRL w Canberze Eugeniusza Wi

) onkoniego Grzelaka (wraz z małzaproszenie do konsula generalnego PRL w Sydney Ant
arz Kazimierz Kula wystosowali  16 kwietnia 1975r., prezes Jerzy Andrecki i sekret
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1978, s.1 
ganizacji Polskich w Południowej Australii 1968- Relacja Jerzego Misiaka oraz broszura: Federacj Or67

ney z dnia 16 kwietnia 1975.  List prezesa J. Andreckiego do Konsulatu PRL w Syd66
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ładysław Zacierowski. czmarek, Aleksander Chmielewski, Antoni Magiera i W

cki, Wanda Zalewska, Antoni Ka-Chojna, Bronisław Rudnik, Wasyl Wanzula, Tadeusz K
acki, Hieronim Chałustowski, Antoni Andrecki, Piotr Ukleja, Tadeusz Figurski, Leon Bern

ski, Zygmunt Błaszkiewicz, Piotr Emil Skwarc, Michał Kyc, Bolesław Ucinek, Jan Trawi
zerniawski, Michał Rój, Leon Łapko, Krzysztof  Kudyba (opiekun szkoły), ponadto Józef C

ski (gospodarz), nicki (public officer), Antoni Dolaciski (magazynier), Stefan Lesław Rawi
e-ka (imprezowy), Mieczysław Lepka (kier. Klubu), Bolorganizacyjnego), Franciszek Ma

lizankiewicz (organizacyjny), Józef Klok (zast. ), Edward kowiak (skarbnik Koła PaGrze
bnik), Stanisław ski (sekretarz w j. angielskim), Czesław Klok (skartarz), Bernard J. Brzezi

ski (II wiceprezes), Kazimierz Kula (sekre-kowiak (I wiceprezes), Eugeniusz BrzeziGrze
ski (prezes), Jerzy cym składzie: Bernard Brzezipujd w nastpolitycznej. Wybrano zarz
zku oraz jego linii ci Zwica”  dyskusja na temat działalnoka. Podczas jego trwania była „gor

zku Polaków Domu Koperni- Walne Zebranie Zwi30 listopada 1975 roku odbyło si
zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika Nowe władze w Zwią
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 pod nie wtedy, niefortunnie wypowiadał siwicz  był przez kilka lat prezesem Federacji i wła
nie Goto-e to włatano, oway pamiStanisława Gotowicza – jako jego kierownika. Na Ott

oraz osobsamianej z konkurencyjnym Centralnym Domem Polskim  do Federacji, utoęćch
na nie-zku Polaków DMK panowała wyradu Zwiród członków zarzc w Tak wi

68dzie na uboczu.  bDom Mikołaja Kopernika sta
zek Polaków  w swoim statucie, to Zwipóki Federacja nie zmieni niektórych sformułowa

e do-du powiedział,  zarz i obserwator). W swoim sprawozdaniu na posiedzeniuść(jako go
ł udział w zebraniu Federacji ski wziW połowie 1976 roku prezes Bernard Brzezi

stwie. du RP na uchodRz
 do prawicowej Federacji i legalnego ęćdzy organizacjami oraz niechnie pomipodsycał wa
m niesienia pomocy polskiej szkole, stywał konsulat PRL w Sydney, który pod płaszczykie
ci zwykłych ludzi, sprytnie wykorzy-kszonie ten brak informacji u wibył ograniczony. Wła

pnego internetu. Obieg informacji o dosttotalitarnego w Warszawie. W latach 70-tych nie był
du biania swojej wiedzy na temat istoty rzci  pogłliworodzinnymi, nie mieli czasu  ani mo

 i sprawami ci prac” . Jego działacze zaj polityk „wielkwielkim stopniu interesowało si
rodowisko polskie na Ottoway w nie-zku Polaków Domu Kopernika do Federacji. Zwi

na stosunek e zmiana prezesa nie miała natychmiastowego wpływu , Wydaje si

a w 1975 r.Krzysztof Kudyba – opiekun Szkoły Mikołaja Kopernik
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ł bowiem przeciwstawiracji. Pragnski poparł pomysł opracowania takiej wspólnej deklazi
 Spraw Etnicznych. Prezes Bernard Brze-cznej i wysłania jej do Ministerstwa Imigracji oraz

 napisania współnej deklaracji ideowo – polity-pił z inicjatyw A. Szczygielski wyst
 współpracuje. e z ni w Federacji, a Dom Kopernika takKlub Enfield s

e Centralny Dom Polski oraz stwa i stwierdził, czył takiemu podziałowi polskiego społecze
c głos na wspomnianym spotkaniu zaprze- Prezes FPO Andrzej Szczygielski zabieraj

70w Australii Południowej” . 
 penetracji wpływów komunistycznych cej si„ poszerzaj dziełem ten, ich zdaniem, miał by

Millennium i Dom Kopernika. Podział ko podzielone na trzy kluby: Centralny Dom Polski, 
bo-stwo polskie w Adelajdzie jest głe społeczewiadczyły, (Ms Posłuszny i Ms Zwolski) o

rzedstawicielki „Polish Liberal Party”  stralijskimi w Hotelu Grosvenor w Adelajdzie dwie p
ich organizacji z politykami au- 14 kwietnia 1977 roku na spotkaniu działaczy polsk

?. Australii, SPK i innymi klubami. Jak do tego doszło
 Polskich Organizacji w Południowej zkiem Polaków Domu Mikołaja Kopernika, Federacj

dzy Zwiacji politycznej pomi30 kwietnia 1977 r. miało miejsce podpisanie deklar
Podpisanie wspólnej  deklaracj i 

dowych. 
nych polskich rocznic naro-obchody waPolskiego Radia, troska o polskie szkolnictwo oraz 

ci skiego, umocnienie działalnoały: budowa Pomnika KatyDo takich w 1977 roku nale
cych w Australii Południowej.  eszkajstkich polskich organizacji oraz naszych rodaków mi

ały w interesie wszy-, które lei zadaobserwatora, w nadziei znalezienia wspólnych celów 
skiego na niektóre zebrania Federacji w roli Szczygielski zapraszał prezesa Brzezi

.    publicznie doceniał ich pracDomu Mikołaja Kopernika. Nareszcie kto
 działaczom  rodka. Taka ocena podobała si i wybudowanie własnego o szkołnad polsk

kował im za opiekpieniach dzich wystrzecz polskiej grupy etnicznej w Adelajdzie. W swoi
lał ich dokonania na dej okazji podkreKopernika za ich kontakty z konsulatem. Przy ka

piał działaczy Domu Mikołaja cznym taktykiem. Nie potAndrzej Szczygielski był zr
. skiego miało wiele zalenowiska prezesa Brzezi

. Od sta- z Federacj współpraccisłza powinien nawikonsulatem PRL w Sydney, czy te
 zwolenników współpracy z  stronie: czy ma popieraąć po której stan czas wahał sijaki

ski był niezdecydowany. Przez zku Bernard Brzezi. Sam prezes Zwi z Federacjwspółprac
e frakcja gotowa na e w Domu Kopernika istnieje takył, niem, ale Szczygielski zauwa

 niepowodze-czyły sizkiem Polaków DMK. Pierwsze rozmowy zakodniowej, to jest Zwi
 w Australii Połu- organizacj polskkszpne rozmowy z najwił wstSzczygielski rozpocz

ku, prezes Federacji A. Po tak zwanym „Kongresie Zjednoczeniowym” w 1976 ro
Domu Kopernika.  

rciu biblioteki w  poprzedniego prezesa Władysława Dembskiego na otwaśćkim była obecno
 ja-ciu organizacji, które odeszły z FPO po „skandalu” ,pienia piwadził do ponownego wst

h planów dopro- „zjednoczenia Federacji” . W pierwszym etapie swoicpolityk głosił potrzeb
 Szczygielski. Ten sprytny W 1976 roku nowym prezesem Federacji został Andrzej

zek Polaków Domu Mikołaja Kopernika  ZwiFederacja próbuje pozyska

wietlane dla wszystkich członków.   wyfilmy, które b
 polskie źće konsul Gomuła obiecał przywie  Prezes poinformował, 69dzi Dom Kopernika.

muła, który odwie-dzie w Adelajdzie konsul do spraw polonijnych T. Goniedługim czasie b
e w dziernika 1976 r., została podana informacja, du w dniu 30 paNa zebraniu zarz

pominane przez niektóre  osoby.   
 czas były przy-ci i co jakiy w pamiadresem działaczy z Ottoway. Te wypowiedzi pozostał ę ś
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inistra Imigracji i Spraw Etnicznych.  Dom Kopernika, Dom  Millennium i SPK – wysłana do M
 przedstawicieli Federacji, CDP,  deklaracji z dnia 30 kwietnia 1977 podpisana przezść Tre70
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zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika zanie ZwiZobowi

Canberra ACT 2600 
 and Ethnic Affairs, Parliament House, Ethnic Affair Council. C/- Minister for Immigration

brzyckiego – Chairman of the Australian Deklaracja została wysłana do: profesora Jerzego Zu
ski. izku Polaków Domu Mikołaja Kopernika – Bernard Brzezprezes Zwi

prezes SPK Koło Nr 2 – Marian Dobek; 
icz; prezes Centralnego Domu Polskiego – Stanisław Gotow

ski; prezes Klubu Millennium – Jerzy Smoli
yli:   Ponadto podpisy złoJerzy Misiak, i z up. Sekretarza Izabella Picheta. 
zygielski, wiceprezes  podpisali z ramienia Federacji: prezes Andrzej SzcDeklaracj

71instytucji..” . 
troju i ci w stosunku do Australii i jej demokratycznego usZachowanie pełnej lojalno3.

yciu Australii. łecznym i politycznym 
jednoczesnym udziale w spo-gnowanie naszej narodowej kultury i folkloru, przy Piel2.

ci.  ci i niepodległo Narodu Polskiego do wolnoążPopieranie d1.
:  cele, jakimi s

stwa w Południowej Australii posiada wspólne 95 % zorganizowanego polskiego społecze
ca:  pujl przewodnia Deklaracji była nast penetracja wpływów komunistycznych” . Mysi

zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika „poszerza e w Zwi publicznym pomówieniom, się ż ą
ę ś ę ą

” ń
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ym na  jej zjednoczenia (w 1976 roku). W przekonaniu naszweszła w skład Federacji, z chwil
, która nie  organizacj polskżą dudynPolaków Domu Kopernika jest na tutejszym terenie je

zek Zwi:  Południowdu RP na Australigielskiego – prezesa Federacji oraz Delegata Rz
sa Federacji i Andrzeja Szczy-skiego, SPK – M. Dobka, Jerzego Misiaka – wiceprezemli

wiadczenia prezesów: ZHP – Stanisława Szu- fragment wspólnego oZacytuj
Południowej Australii.  

zku Orła Białego w Zwiwiadczenia innych organizacji na ten temat, m.in.:  niebawem osi
rodowisku Adelajdy. Pojawiły im Domu Mikołaja Kopernika wywołały poruszenie w polsk

stwie. Zarzuty W. Dembskiego i krytyka działaczy du RP na Uchodwiatowej SPK  oraz rz
ci wysłał do Federacji ... W. Dembski list takiej trelami PRL i zaprasza ich do swego lokalu

 utrzymuje bliskie kontakty z konsu-(jak twierdził)który racji z Domem Mikołaja Kopernika – 
ał podpisanie wspólnej dekla-Władysław Dembski – były prezes Federacji skrytykow

d.Dom Mikołaja Kopernika od strony Grand Junction Roa
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 konsulat  Federacji. Dlatego tee na stronstralii Południowej organizacja całkowicie przejdzi
ksza w Au-e ta najwichodziła obawa, mu Kopernika jego pozycja coraz bardziej słabła. Za

 swoje wpływy w Adelajdzie. Tymczasem w Do-Konsulat PRL próbował zachowa
 konsulatu  PRL na terenie AdelajdyśćAktywno

. oponentów współpracy z Federacj
zku Polaków DMK nie ma głównych du Zwicie działaczy ZarzNa wymienionej li

   74ski.ski i Bernard Brzeziski, Eugeniusz Brzezisław Karpierz, Bernard J. Brzezi
yc, Mieczy-nicki, Józef Czerniawski, Bolesław Ucinek, Michał Kkowiak, Stefan LeGrze

ski, Stanisław kleja, Andrzej DolaciMagiera, Leon Łapko, Władysław Zacierowski, Piotr U
ski, Mieczysław Lepka, Antoni ce osoby: Bolesław Rawipujły udział nastKopernika  wzi

zku Polaków Domu du Zwi, Duluk i mjr Jerzy Gruszka. Z ramienia ZarzZygmunt Berna
 Szczygielski, M. Dobek, Jerzy Misiak, Soboniewski oraz działacze Federacji i SPK: Andrzej

ombatantów płk  został zaproszony prezes Stowarzyszenia Polskich Kskiego. Na kolacjty
cie Pomnika Ka- odsłonidza Biskupa Szczepana Wesołego, który przyjechał na Ksikolacj

 do Domu Kopernika na skiego, postanowiono zaprosi Na wniosek prezesa B. Brzezi

73nicki, Józef Klok i Bronisław Rudnik.Le
ci wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Stefan ski był obecny na tej uroczystozi

nia 1977 roku. Prezes Bernard Brze-skiego miało miejsce 17 wrzecie Pomnika Katyni
 o przekazanie donacji na ten cel. Odsło-ł uchwałd podj W wyniku dyskusji zarz

Domem Polskim w City.  
cy dolarów i zostanie postawiony przed Centralnym dzie kosztował 10 tysimniany pomnik b

e wspo-e informacja, cie była takenie donacji. W li o złozku Polaków DMK z proZwi
skiego wysłał list do cu stycznia 1977 r. Komitet Budowy Pomnika KatyW ko

nia 1977) skiego (17 wrzecie Pomnika KatyBudowa i odsłoni

l Wanzula,  ski, Tadeusz Figurski, Hieronim Chałustowski i WasyUcinek, Jan Trawi
isław Sipa, Wanda Zalewska, Bolesław Grabczewski, Antoni Kaczmarek, Piotr Andrecki, Stan

ski, Krzysztof Kudyba, Adam Jaroszewski,  Zbigniew nicki, Antoni Dolaciwski, Stefan Le
ski, Józef Czernia-ka, Michał Kyc, Bolesław Rawicierowski, Józef Klok, Franciszek Ma

kowiak, Władysław Za-ski, Stanisław Grzeponadto: Antoni Magiera, Bernard J. Brzezi
, Mieczysław Lepka (manager klubu), Kazimierz Kula (sekretarz), Czesław Klok (skarbnik)

ski (II wiceprezes), kowiak (I wiceprezes), Eugeniusz Brzeziski (prezes), Jerzy GrzeBrzezi
cym składzie: Bernard pujd w nastPolaków Domu Mikołaja Kopernika. Wybrano Zarz

zku e Walne Zebranie w Zwi  W dniu 7 listopada 1976 roku miało miejsce kolejn
ski ponownie prezesem B. Brzezi

zku Polaków DMK (7 listopada 1976) Walne Zebranie Zwi

  72fania
 kapitał dobrej woli i zau-y najpierw stworzyFederacji, byłoby obecnie  przedwczesne. Nale

zku Polaków Domu Kopernika w skład cie Zwie wej, Kopernika. Obie strony zgodziły si
zek Polaków Domu ci i imprezy organizowane przez Zwici zapraszani na uroczystoprzyszło

 w  i nie bymu nie se:....przedstawiciele rewiadczył, ski owspółpracy. Prezes Brzezi
dnienia ideowych zasad  zeszłego roku. W wyniku tych rozmów doszło do uzgo juły sizacz

zkiem Polaków Domem Kopernika , a Zwidzy Federacj Kontakty i rozmowy pomi
cy Australii.trioci oraz lojalni mieszka

skim, to Polacy Pa-Bernardem Brzezików Domu Kopernika, na czele z obecnym prezesem p. 
zku Pola- członków Zwiśćkszoe ogromna wimy przekonani,  Federacji. Jesteśćoraz bierno

yciu emigracyjnym  tych czynników ułatwiło rozbicie w naszym śćkonsularnymi. Działalno
ymowymi władzami ci wywierały wpływ kontakty z rerodka, w przeszłostanowisko tego Oś ś ż
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nickiego z 11 listopada 1977.  Sprawozdanie Stefana Le74
nia 1977. zku Polaków Domu Kopernika z dnia 11 wrzedu Zwi Protokół z zebrania Zarz73

977.  skiego, Dobka i Szczygielskiego z dnia 25 czerwca 1wiadczenie Szumli O72
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 udała. Czysty zysk wraz z wolnymi polskiego radia  dochód z jednego balu. Impreza si
e na wsparcie finansowe dla e przekazku uchwalił, d Zwipolskiej organizacji. Zarz

kszej  od najwie je uzyskae moprowadzenie audycji radiowych. Słusznie upatrywał, 
Szczygielskiemu brakowało funduszy na 

75radiu – podległemu Federacji.
kilkuminutowych audycji sportowych, w polskim 

pnie powierzył mu prowadzenie cyjnego, a nast
nickiemu udział w pracach Komitetu Informa-Le

nie zaoferował Stefanowi narodowych. Jednocze
nych polskich rocznic wanie imprez z okazji wa

 działaczy Domu Kopernika w organizo-gawci
Prezes Federacji Andrzej Szczygielski starał si
wie współpracowali z konsulatem PRL w Sydney. 

e dawniej niektórzy jej członko-to tylko dlatego, 
kszej polskiej organizacji i  istnienia najwistrzega

 lub nie do-na było ignorowa Nie mo
mowych dyplomatów PRL. 

y-przyjmowali w swoim lokalu przedstawicieli re
ci e w przeszło jego działaczom, pominano ju

przyjacielsku. W oficjalnych rozmowach nie wy-
 Dom Kopernika po ły traktowaw jej skład zacz

ce zku Polaków DMK. Wszystkie organizacje wchodz  wobec Zwi taktykczn i zrpolityk
drygielskiego prowadziła mW 1978 roku Federacja kierowana przez Andrzeja Szcz

Współpraca Domu Mikołaja Kopernika z Federacj
  
bnych reform politycznych w Kraju. 

ci oraz przeprowadzenia potrze- do jej suwerenno sposób przyczyni sinie i w jakiOjczy
e ten wielki nasz Rodak nie zapomni o swojej  u Polaków nadzieja,   Zrodziła si

rodka. tego o
cenia i otwarcia winiej dokonał oficjalnego potali go dobrze, bo to on kilka lat wczepami

zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika. Wszyscy ród członków Zwi zapanowała wśćdo
wiecie. Szczególna ra- naszych rodaków na całym Pawła II. Wydarzenie to napełniło dum

 Jana ł on imiem. Przyjdz kardynał abp Karol Wojtyła został wybrany papie1978 roku ksi
dziernika ne wydarzenie w dziejach narodu polskiego. 16 paRok 1978 przyniósł wa

   emdz kardynał Karol Woj tyła papieKsi

  Wacław Kazimierowski, O. Sipa i Józef Czerniawski. 
usz Figurski, Mieczysław Karpierz, Wojciech Trepa, J. Nowaczyk, Antoni Kaczmarek, Tade

nicki, ski, Stefan Leski, Antoni DolaciUcinek, Mieczysław Lepka, Bolesław Rawi
yc, Bolesław kowiak, Władysław Zacierowski, Józef Klok, Michał Kponadto Stanisław Grze

bnik), ski (sekretarz w j. angielskim), Czesław Klok (skarpolskim), Bernard Junior Brzezi
 ski (II wiceprezes), Kazimierz Kula (sekretarz w j.kowiak (I wiceprezes), Eugeniusz Brzezi

ski (prezes), Jerzy Grze-cym składzie: Bernard Brzezipujd w nastktórym wybrano zarz
 Członków, na dziernika 1977 miało miejsce kolejne Walne Zebranie Dnia 16 pa

ski ponownie prezesem Bernard Brzezi

zku Polaków Domu Kopernika. e działaczami Zwi z nich było takśćkszoHandlowej. Wi
ycieli Polsko – Australijskiej Izby łoLeona Pilarka, R. Zagórskiego i A. Wacyka – jako za

górskiego, Zbigniewa Grabczewskiego, polonijnych z Adelajdy: Stanisława Sipy, Anatola Za
cie konsula PRL T. Gomuły w towarzystwie działaczy cił na 27 stronie zdj1977 r. zamie

dziennik „The News”  z 24 listopada stralian Polish Chamber of Commerce” . Australijski 
orzenia nowej organizacji o nazwie „Au-zainspirował niektórych działaczy z Adelajdy do utw
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du Zw Pol. Domu Kopernika z 22 lutego 1978.  List Federacji polskich Organizacji do Zarz75
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ernika (bez wiedzy prezesa Brze-cia. Tymczasem na Bal został zaproszony do Domu Kopgo
  Jerzego Andreckiego, aby przywitał australijskiegopcna tym balu, ale poprosi swego zast

 obecny e bye nie mo, ski miał odpowiedzielokalny mayor z Woodville. Prezes B. Brzezi
 został zaproszony e na imprezskiego, organizator tego balu, powiadomił prezesa Brzezi

 olimpiady w Moskwie. Zbigniew Grabczewski, główny cej siajsportowców, podczas zbli
 przeznaczony na dofinansowanie polskich Domu M. Kopernika, z którego dochód miał by

 w dzie bal, organizowany przez „Komitet Olimpijski”  - Przykładem tego niech b
trz organizacji. powstawania sporów i podziałów wewn

 do  Kopernika, co przyczyniało sinymi pretekstami) zapraszała konsula PRL do Domu M.ró
pił do Federacji. Ponadto grupa ta (pod zek wst do tego, aby Zwiciwali oni nie dopu

du. Próbo-. Popierało ich jeszcze kilku innych członków zarzkiem szkoły Wojciechem Trep
 kierowni- opozycja, na czele ze Zbigniewem Grabczewskim oraz, przeciwstawiała siracj

skiemu oraz innym zwolennikom współpracy z Fede-Prezesowi Bernardowi Brzezi
zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Konsulat nadal penetruje  Zwi

Mieczysław Karpierz, Michał Rój i Stanisław Koplin.
siorowski, Krzysztof Kudyba, sław GKaczmarek, Tadeusz Figurski, Piotr Marciniak, Miczy

ski, Euzebiusz Trepka, Antoni ski, Antoni Magiera, Wojciech Trepa, Józef CzerniawRawi
Bolesław ka, Henryk Wilhelmi, Mieczysław Lepka, Leon Łapko, Ucinek, Franciszek Ma

 kowiak, Władysław Zacierowski, Józef Klok, Bolesławponadto Piotr Ukleja, Stanisław Grze
nicki (public officer), ), Stefan Le(sekretarz w j. angielskim), Czesław Klok (skarbnik

ski  polskim), Bernard Junior Brzeziski (II wiceprezes), Kazimierz Kula (sekretarz w j.zi
usz Brze-ski (prezes), Jerzy Andrecki (I wiceprezes), Eugenico: Bernard Brzezipujnast

du przedstawiał siski. Skład zarzd Kole oraz S Rewizyjnd, Komisjwybrano zarz
 kolejne Walne Zebranie Członków, na którym Dnia 25 lutego 1979 roku odbyło si
ski nadal prezesem zku. Bernard BrzeziWalne Zebranie Zwi

sali.  
cie  za wynaje dostawała zniPMS organizowała zabawy w Domu M. Kopernika i zawsz

dzie Macierzy. nie w zarze wielu działaczy tej organizacji było jednoczeułatwiona tym, 
zkiem Polaków DMK była cisła współpraca prezeski PMS Marii Hrycek ze Zwi

w Warszawie.  
dowi RP  do czasu przekazania atrybutów legalnej władzy Rz a funkcj). Pełnił on tdniow

 Połu-stwie (na Australidu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodmianowany Delegatem Rz
ji Andrzeja Szczygielskiego, został polskiego Gimnazjum PMS, a w latach 90, po rezygnac

erownikiem  pani prezes, Leopold Hrycek przez wiele lat był kiąż. MDMK  oraz Federacj
zkiem Polaków  ze Zwi współpraccisł charakteryzował siokres kierowania Macierz

cie lat. Jej pne kilkanaast Hrycek. Przewodniczyła ona tej organizacji przez nwybrano Mari
 PMS dziernika 1978  prezeskski. 18 pacierzy był Henryk Lewicki oraz Tadeusz Zakroczy

 współpracował zwłaszcza w okresie, gdy prezesem Male z nicizakresie dydaktycznym 
czony z PMS, to jednak w zek nie był strukturalnie zł od wielu lat Zwie juMimo, 

Współpraca Domu Mikołaja Kopernika z PMS 

nych formach.   współpracował - w róni
le z ciał formalnie do Federacji, ale zek Polaków DMK nie nalelistopadzie 1978 roku. Zwi

 ła udział w obchodach 60-lecia Odrodzenia Polski, wdelegacja z Domu Kopernika wzi
na  pokace do Federacji (jak SPK, PMS i AK). Dosyżąwanych przez organizacje nale

nych imprez patriotycznych organizo-Kopernika. Poczet sztandarowy był obecny podczas ró
powały dzieci z Polskiej Szkoły Mikołaja sto wyst czW audycjach radiowych dosy

  76radia w Adelajdzie.
na kwota dla polskiego u, była to pokadatkami wyniósł $817. Jak na lata 70 ubiegłego wiek ź
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e  w Kraju, a takci w Adelajdzie o przebiegu wydarzeinformowanie polskiej społeczno
ci i Informacji, którego zadaniem miało bycznoPolskich Organizacji powołała Wydział Ł

 inwazji na nasz Kraj. Federacja e Sowieci dokonaj” . Zachodziła obawa, ść„Solidarno
e doszło do utworzenia NSZZ W 1980 roku w Polsce wybuchły strajki i na ich bazi

ci”   w Polsce  Polacy w Adelajdzie – a utworzenie „ Solidarno

ski i Lila Wałkuska (Kierownik Szkoły).  ski, Antoni DolaciBrzezi
ka, Michał Kyc, Stanisław Popek, Jan ski, Franciszek MaBolesław Ucinek, Bolesław Rawi
, ponadto Władysław Zacierowski, (public officer), Krzysztof Kudyba (opiekun Szkoły)

nicki kowiak (kierownik klubu), Stefan Letarz), Czesław Klok (skarbnik), Stanisław Grze
siorowski (sekre-sław Gski (prezes), Jerzy Andrecki (I wiceprezes), MieczyBernard Brzezi

co: puj nastzku na rok 1980 przedstawiał sid Zwiniejszej kooptacji Zarzwyborów i pó
 kolejne Walne Zebranie Członków. W wyniku Dnia 24 lutego 1980 roku odbyło si

ski ponownie prezesem Walne Zebranie w 1980 roku. Bernard Brzezi

79blewski, proboszcz z parafii Ottoway.
 zorganizował ks dr Marian Sza-tego Jana Pawła II. Wystawwi górował portret Ojca któr

ców, nad y Zmartwychwstaęż wystawa ze Zgromadzenia KsiW oczy rzucała si
filmy.  

wietlano polskie a w kinach wypiły polskie chóry. Były wystawy polskich malarzy, Wyst
e Zespół Tatry. ce narodowe. Swój koncert dał takczyli polskie tapiewali i taje ludowe, 

ani w stro-ła udział Szkoła Mikołaja Kopernika. Uczniowie, ubrartystycznej tej imprezy wzi
ci ęśopozycji J. Banon. W cz Oficjalnego otwarcia DNIA POLSKIEGO dokonał lider 

ci. społeczno
 w australijskiej  etniczn grupYNKI” , który rozsławiał nasz „DOi folkloru pod nazw

niejszych latach) festiwalu  polskiej kultury tkowała organizowanie (w póImpreza ta zapocz
 wiceprezes Jerzy Andrecki. ł si spraw organizacyjnych Dnia Polskiego zajciCało

 po jego oficjalnym  otwarciu.    dzie
c na drugi dziernika, a wi ustalono na 28 pa takiej propozycji. Imprezsposób było odmówi

rodka rekreacyjno–kulturalnego. Nie zowanie DNIA POLSKIEGO na terenie tego nowego o
zku zorgani-dowi Zwizarz Dyrekcja The Parks Community Centre zaproponowała 

. nał  przedstawiciel Parlamentu Federalnego M. Young
ko-ci od Ottoway. Oficjalnego otwarcia tego obiektu doadelajdzkiej,  w niedalekiej odległo

ci metropolii ęśonego w północnej czoacyjno-kulturalnego The Parks Community Centre, poł
ego kompleksu rekre-e dudziernika 1979 roku miało miejsce oficjalne otwarci27 pa

 Polski w the Parks Community Centre Dzie

78 od głosowania.ch, a 5 wstrzymało siciem Grabczewskiego z organizacji, 3 było przeciwny
du było za usunicy: 19 członków zarzpujpoddano pod głosowanie. Jego rezultat był nast

zku. Wniosek ty z grona członków Zwiskiego), aby Zbigniew Grabczewski został usuniwi
ski zgłosił wniosek (poparty przez Bolesława Ra-du, prezes Bernard Brzezizebraniu zarz

abczewskiego. Na  została skierowana na inicjatora balu Zbigniewa Grść Główna zło

77zku Polaków D. K.  na oczach tłumu Polaków. oficjalnie powitany przez wiceprezesa Zwi
ymu, to jeszcze został e był obecny przedstawiciel rekonsula PRL. A tymczasem, nie tylko 

cej noga e w Domu Kopernika nie stanie wifowi Federacji Andrzejowi Szczygielskiemu, 
 tej sprawy „ad acta” . Rok temu obiecywał sze-ski nie mógł odłoPrezes Bernard Brzezi

du. szego zebrania zarz na forum najbliReperkusje tego powitania przeniosły si
e konsula PRL. tał tak

c mayora z Woodville, przywi-e konsul PRL z Sydney. Jerzy Andrecki witajskiego) takziń ż ą
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ka, Euze-aski, Mieczysław Lepka, Antoni Magiera, Franciszek MBernard (junior) Brzezi
tekarz), ski, Krzysztof Kudyba, Wacław Kazimierowski (bibliocki, Antoni DolaciTadeusz K

ski, Aleksander Chmielewski,  RawiZacierowski, Bolesław Ucinek, Jan Okowity, Bolesław
aw Popek, Michał Kyc, Władysław ski (referent prasowy), ponadto Józef Klok, Stanisłkwi

nicki (public officer), Zygmunt Mo-kowiak (kierownik klubu), Stefan LeStanisław Grze
siorowski (sekretarz), ski (honorowy wiceprezes), Mieczysław Gprezes), Bernard Brzezi

ski ( I wice-co: Jerzy Andrecki (prezes), Eugeniusz Brzezipuj nastrok przedstawiał si
du na 1981 nie on został nowym prezesem. Skład zarzAndrecki ponownie kandydował i wła

 ci Walnego Zebrania, w dniu 29 marca 1981 r., Jerzyęś Tymczasem, w drugiej cz
. estionowanym przywódcny cios dla frakcji prawicowej, której był on niekwBył to powa

 w organizacji. ść działalnoliwiła mu dalsz bardzo szybko i praktycznie uniemorozwijała si
 na prezesa organizacji. Jego choroba  kandydaturna stan swojego zdrowia wycofał swoj

du e ze wzglcego J. Popowa, w którym informował członków, napisał list do przewodnicz
ski, ku zaskoczeniu wszystkich,  Walnego Zebrania Bernard Brzezi tur Przed drug

  82głosowania na 29 marca 1981 r. 
 powtórnego zał zebranie i wyznaczył datnił wyniki wyborów. RozwiJerzy Popow, uniewa

cy Walnego Zebrania dr ci, przewodnicznych nieprawidłowo powawania dopatrzono si
e podczas tajnego głoso-zku z tym, ył Jerzy Andrecki. W zwięż zwyci przewagniewielk

e , o siski i Jerzy Andrecki. Po przeliczeniu głosów okazałna prezesa byli: Bernard Brzezi
ranie Członków. Kandydatami 22 lutego 1981 roku miało miejsce kolejne Walne Zeb

zku (29 marca 1981)   Jerzego  Andreckiego wybrano prezesem Zwi

M. Kopernika. 
rodowiska Polaków skupionych wokół Domu kowanie, za olbrzymi wkład pracy lne podzi

. Rola przysłała specja-czeniu Festiwalu Pol-Art – 81, jego sekretarz Mrs FPo zako
łomie 1980 i 1981 roku. 

 Festiwalu polskiej kultury i sztuki na prze- odbycego siMikołaja Kopernika na rzecz maj
gestu finansowego Domu . Henryk Krzymuski nie ukrywał swego zadowolenia z In

81 na potrzeby Festiwalu.d przyznał donacjnie od tego zarz. Niezaleacj
 za darmo kol-ostannych stanów Australii. Ponadto uczestnicy POL-ART d z róprzyjad

 dla wszystkich grup artystycznych, które  w dniu 1 stycznia 1981 roku na zabawtnie sal
pni bezpła-d udoste zarz. H. Krzymuski uzyskał zapewnienie, Organizacyjnego. I tak in

u du zaakceptowali wszystkie sugestie prezesa Komitetimprezy kulturalnej. Członkowie zarz
 oraz znaczenie tej wietlił miejscowym działaczom rangzku i nadu Zwisiedzenie zarz

. Henryk Krzymuski przybył na po-Prezes Komitetu organizacyjnego Polart – 81 in
Dom Mikołaja Kopernika na rzecz POL-ART – 81  

  80ciele  Ottoway. w kowi
 w Domu Kopernika, a potem odprawił Mszył wizytnia złoSzczepan Wesoły. 8 wrze

emigracji ks. bp niu 1980 r. przyjechał do Adelajdy opiekun duchowy We wrze
Kopernika.  

e Dom Mikołaja zku Polaków DMK. Odwiedził tak on z działaczami Zwitanii. Spotkał si
du Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Bry-. Rynkiewicz - prezes zarzlityk emigracyjny in

ny po-dzie przybył wadz kardynał abp Władysław Rubin. Zaraz po jego wyjena krótko ksi
tku marca przyjechał ne osoby. Na pocz odwiedziły trzy wa W 1980 roku Adelajd

nicki. Informacji reprezentował Stefan Le
ci i cznozek Polaków DMK w Wydziale Łdach prawicowych. Zwioraz inne osoby o pogl

 Federacji ci i Informacji weszli wszyscy członkowie prezydiumcznoDo Wydziału Ł
.  Polsk

 wypadek sowieckiej inwazji na organizowanie ewentualnych protestów i pochodów, na
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 7 listopada 1980.du Zwi Protokół z zebrania Zarz81

nia 1980. du Zw. Polaków Domu Kopernika,z dnia 5 wrze Protokół z zebrania Zarz80
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atywy Federacji. Na 40 osób obecnych w cieli polskich organizacji – zorganizowanej z inicj
nickim – w naradzie przedstawi-ł udział – razem ze Stefanem Lee wziPrezes powiedział, 

 sylwestrowej. cia decyzji, na temat ewentualnego odwołania zabawydu, w celu podjZarz
 roku nadzwyczajne zebranie Prezes Jerzy Andrecki zwołał w dniu 29 grudnia 1981

du  Nadzwyczajne Zebranie Zarz

zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika. udział członkowie Zwi
 e we wszystkich wspomnianych demonstracjach – brali, y doda Do tego opisu nale

tetu Radiowego. poprzez „ Słowo Polskie”  oraz audycje Polskiego Komi
j grupy społecznej o sytuacji w Polsce, swojego poparcia oraz rzetelnemu informowaniu nasze

ablewskiego, którzy udzielali Federacji telskiemu stanowisku Ks. Lipskiego i Ks. Mariana Sz
ej mierze obywa-czamy w duni....Powodzenie tej akcji zawdzireligijne i narodowe pie

piewano wiec, ca wietle tysi przy placu Victoria Square – głównym placu miasta, gdzie
 na w. Franciszka, około 1800 osób zebrało sitej w Katedrze wistycznia 1982r. Po Mszy 

 w nocy z 29 na 30 , manifestacja odbyła si Trzecia, zorganizowana przez Federacj
ło udział 2500 osób. nej manifestacji wzięż

stwa. W po-zedu i Opozycji oraz przedstawiciele polskiego społecwiali przedstawiciele Rz
 zebranie protestacyjne. Przema-czono w Centralnym Domu Polskim, gdzie odbyło sizako

zieci w strojach narodowych. Manifestacjprzedzie pochodu flagi australijska i polska oraz d
chód. Niesiono liczne transparenty. Na sprzed Katedry, wyruszył głównymi ulicami miasta po

pnie, leeson. Nastw. Franciszka Ksawerego. Obecny był Arcybiskup J. G w Katedrze wi
 Mszto koncelebrowan w dniu 19 grudnia rozpocz demonstracj. Drugwych przemówie

cio-odu Stanowego i Opozycji. Wygłoszono szereg okolicznByli obecni przedstawiciele Rz
ło udział około 300 osób. zi 16 grudnia przed gmachem parlamentu w Adelajdzie wwanej ju

zo-ła organizowanie manifestacji. W pierwszej, zorganigrudnia 1981 r., Federacja rozpocz
Natychmiast po tragicznych wydarzeniach z 13 w Południowej Australii 1968-1988, tak pisał: 

„Federacja Organizacji Polskich Prezes Federacji Andrzej Szczygielski, w broszurze 
Demonstracje w Adelajdzie 

ków  DMK. 
zku Pola-ród członków Zwiokoju wwprowadzeniu stanu wojennego, wywołała nastrój niep

 o ść i oddziały ZOMO. Wiadomodzane przez policjdemonstracji. Były one brutalnie rozp
cznych  w postaci wielotysiść wrogoymowi PRL swojroczne. Polski naród okazywał re

wano wszelkie bale i zabawy nowo-tragedia dla polskiego narodu. Spontanicznie odwoły
t osób. Była to wielka cznie kilkadziesiło łwprowadzenia stanu wojennego w Polsce zgin

pstwie cych górników kopalni Wujek. W nastło kilkunastu strajkujformacji ZOMO, zgin
ymowej ci. Od kul renocy osób, w tym prawie wszystkich przywódców Solidarwiele tysi

ił stan wojenny. Internowano 13 grudnia 1981r. generał Wojciech Jaruzelski ogłos
Stan wojenny w Polsce 

  83Kraju., z której dochód  przeznaczono na pomoc Polakom w   zabawspecjaln
ono zorganizowa Lewczak oraz Stanisława Koplina. Ponadto postanowiosoby: Anastazj

dzy dwie nił do zbierania pienid upowazku Polaków DMK zarz Na terenie Zwi
edstawicieli. wskie do delegowania w pracach Komitetu, swoich prz

cała poszczególne organizacje członko-cja zorganizowała Komitet Pomocy Polsce. Zach
, na pomoc Rodakom w Kraju. W Adelajdzie, Federa-ęż  pienisób zorganizowany – zbiórk

li najpierw spontanicznie, a potem w spo-” , Polacy na emigracji rozpoczśćwego „Solidarno
zku Zawodo-nego Zwizku z utworzeniem, w sierpniu 1980 roku, NiezaleW zwi

dzy na pomoc  Rodakom w Kraju Zbiórka pieni

i Jan Okowity. 
kowiak  Grzecki, Mieczysław Karpierz, Józef Czerniawski, Edwardbiusz Trepka, Tadeusz Ką ś
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86zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika.Polskiego, Jerzy Andrecki – prezes Zwi
du Domu munt Pawlak – prezes zarzpodpisali: Leon Kolecki – prezes Klubu Polonia, Zyg

rowe. Ten list otwarty rodków polonijnych, które organizowały bale sylwestzesów trzech o
dpisany przez pre-DO DUSZPASTERZY POLSKICH W POŁUDNIOWEJ AUSTRALII po

niej bardzo nietaktowny „LIST OTWARTY  pó Zupełnie nieoczekiwanie ukazał si
oraz w Domu Kopernika. 

 w Centralnym Domu Polskim, w Klubie Polonia Jednak  bale noworoczne odbyły si
cym narodem w Kraju.  pi

 z polskimi duszpasterzami i cier-e i na Ottoway. Ludzie solidaryzowali sibyło znaczne, tak
ci ród polskiej społecznociołach. Poruszenie wa odczytali ten komunikat w koężKsi

85.  Duszpasterze Polscy w Południowej AustraliiAdelaide 31.12.1981                                
narodem polskim.  

cym ci z cierpiucha solidarnoPołudniowej Australii oraz Zespołowi Tatry za ich d
zkowi Polaków w bokie uznanie Zwi głnie pragniemy wyrazi Równocze

ci zgodnej z interesami wspólnoty polskiej.   działalnopolskiego oraz nie prowadz
stwa  społeczecy wbrew tej postawie, nie reprezentuje działajStwierdzamy, 

dów i organizacji polskich na emigracji. stwo polskie od wszystkich Zarzspołecze
skim i patriotycznym duchem, którego oczekuje cijajest sprzeczne z chrze

e organizowanie w tym czasie zabaw wiadczamy, dego Polaka. Ozkiem kaobowi
az moralnym stwa australijskiego jest obecnie nakazem chwili orwobec społecze

kich i bolesnych wydarzeniach w Polsce ężenie współczucia naszym rodakom, w cira
cych na Emigracji i wy-yje tragedia Polski dotyka nas wszystkich amy,   Uwa

ci Polaków w Południowej Australii. kszo wi postaw z patriotycznkoliduj
te wbrew woli Federacji Organizacji Polskich i „ Polonia” . Decyzje te zostały podj

olski, Dom Kopernika i Klub cyzji organizowania zabaw sylwestrowych przez Dom P
tych de-bokie ubolewanie i zdecydowany sprzeciw wobec podjamy gł Wyra

alii. Komunikat duszpasterzy polskich w Południowej Austr

: śća, którzy opublikowali komunikat. A oto jego treężbrali polscy ksi
szym, swój głos na ten temat, za-zku z powy po całej Adelajdzie. W zwiszybko rozeszła si

z niektóre polskie kluby, Informacja o organizowaniu zabaw noworocznych, prze
wego Apel duszpasterzy polskich w sprawie balu sylwestro

lny Dom Polski oraz Klub „Polonia” . 
e  Centra-ł tak na temat organizowania balu sylwestrowego podj decyzj  Identyczn

84ski.ko chory były prezes Bernard Brzezięż bal. W zebraniu nie brał udziału ciaby odwoła
 od głosu, a nikt nie był za tym,  bal sylwestrowy, 3 członków wstrzymało sizorganizowa

du głosowało, aby e 26 członków zarz, sylwestrowy. Po przeliczeniu głosów, okazało si
 organizowany bal cia decyzji, czy ma bydził głosowanie w celu podj Prezes zarz

zignorowany. 
 stan wojenny. Jednak wniosek ten został piaj do konsulatu PRL – pot rezolucjwysła

wał, aby z Domu Mikołaja Kopernika , Tadeusz Figurski poszedł jeszcze dalej. Zaproponoła
 propozycje odmienne, aby bal sylwestrowy odwo-ałoby narodowej. Padały tedzy, nini

e Polska bardziej potrzebuje obecnie lekarstw i pieski stwierdził, . Zygmunt MokwiIn
zek Polaków DMK.  Zwidu, co w takiej sytuacji ma uczynipytanie przed członkami Zarz

pnie postawił dzie organizowało zabawy sylwestrowe. Nastmimo apelu Federacji, jednak b
, e według jego rozeznania, 90 % polskich organizacjiwiadczył,  Jerzy Andrecki o

niej zaplanowano.  – tak jak wcze odbybale sylwestrowe powinny si
e ało,  wszystkie zabawy sylwestrowe. 8 osób uwatym zebraniu, 32 głosowały, aby odwołać ż ż
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nych polskich organizacji. ony z przedstawicieli róspecjalnie powołany Komitet, zło
zku Polaków DMK, lecz d Zwi kierował zarzdzie jupnych latach festiwalem tym nie bst

ynki. W na-: Polskie Do pod nazw kulturaln imprezżąskiego została przekształcona w du
asem idea organizowania Dnia Pol-e przedstawiciele innych polskich organizacji. Z cztak

eby do Komitetu Organizacyjnego Festiwalu weszli była organizowana co dwa lata oraz 
nicki zgłosił wniosek, aby taka impreza  Public Officer Stefan Le88kultury w Adelajdzie” .

i cia  w zakresie popularyzowania polskiego folkloru gni patrzyły na nasze osicizazdro
e inne organizacje „z du, iu zarzZacierowski. Jerzy Andrecki powiedział na posiedzen

Lepka, Stanisław Popek i Władysław 
cki, Marian Piotr Marciniak, Tadeusz K

ce osoby: pujdzy innymi) nastmu (mi
Festiwalu był Jerzy Andrecki. Pomagały 
nia 1982 r. Głównym organizatorem 

 5 wrze-David Tonkin. Festiwal odbył si
jedzie premier Australii Południowej 
go”  w the Parks Community Centre przy-

e na otwarcie „Dnia Polskie-przyjaciół, 
niej poinformował swoich c póMiesi

aktywnie w organizowanie tej imprezy. 
czyli siapelował do członków, aby wł

du w dniu 11 czerwca 1982 Zarz
 w 1982 roku. Na zebraniu  imprezsam

 takrzy Andrecki postanowił powtórzy
The Parks Community Centre, prezes Je-
  Po udanym polskim Festiwalu w 

zek Polaków  DMK organizuje kolejne „ DNI   POLSKIE”  Zwi

a.  liczba uczniów w Polskiej Szkole Mikołaja Kopernikła wzrastazacz
ciowej”  (głównie z obozów w Wiedniu i Rzymie), nowych rodzin emigracji „posolidarno

ywem li przedstawiciele młodszego pokolenia. Wraz z napłniejsze funkcje objfrakcji. Najwa
cych siwu zwalczajdu weszli (tak jak poprzednio) przedstawiciele obydDo Zarz

87bol.Szkoły  nadal pozostał Stanisław Z
 Kazimierz Popek.  Kierownikiem bol, Adam Jaroszewski, Wala Grant, Wanda Zalewska i

dowski, Emil Skwarc, Euzebiusz Trepka, Stanisław Szewczyk, Antoni Kaczmarek, Piotr Rz
, Edward kowiak, Michał Rój,  Jerzy Kapusta, Bolesław Ucinekski, Stanisław GrzeMokwi

ski, Krzysztof Kudyba, Zygmunt cki, Michał Kyc, Antoni DolaciZacierowski, Tadeusz K
pek, Władysław nicki (publc officer), Zbyszek Ucinek, Stanisław PoKlubu), Stefan Le

a (manager du weszli: Czesław Klok (skarbnik), Mieczysław Lepkrowski, Ponadto do Zarz
sio-k, a  sekretarzem Mieczysław Gwybrany Jerzy Andrecki, wiceprezesem Piotr Marcinia

Zebraniu  prezesem ponownie został zistego”  przywódcy. W trakcie głosowania na Walnym 
ka. Nie było w tej frakcji nowego „wyra- „przykuty”  do łószybko. W 1982 roku był ju

powała bardzo skiego. Jego choroba postpublicznego byłego prezesa Bernarda Brzezi
ycia  z m sidach prawicowych została bardzo osłabiona wycofanieGrupa o pogl

antagonizowane frakcje.  
. Organizacja była podzielona na dwie z  kadencj rocznwyboru nowych władz na kolejn

 Członków, w celu  22 lutego 1982 roku zwołano kolejne Walne ZebranieNa dzie
zku  Jerzy Andrecki ponownie Prezesem Zwi

Polaków Domu  M. Kopernika.  
zku ród niektórych działaczy Zwiy w Adelajdzie, wywołało zaskoczenie wężpolskich ksi

cego formie ulotki), atakuj Opublikowanie i kolportowanie Listu Otwartego”  (w ą
ś ą
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ci za wytworzony bałagan.   do odpowiedzialno przyznadu nie chciał sizarz
torów. Nikt z ci na bankiecie. Była to kompromitacja dla organizaz powodu nieobecno

 do dekoracji  osób nie zgłosiło siść sze, aNiestety, w wyniku pewnych niedopatrze
  89cjalnymi odznaczeniami przez premiera.

 udekorowanych spe-działaczy miało byuroczysty bankiet 10-lecia. Podczas tej imprezy 12 
Australii Południowej J. Bannon na dnia do Domu Mikołaja Kopernika przyjechał premier 

zku. Tego samego  w intencji działaczy Zwiwi Mszy, odprawił koncelebrowanężksi
polskich ciele na Ottoway ks. bp Philip Kennedy, z udziałem 6 lutego 1983 r. w ko

10-lecia Domu M. Kopernika. 
dstawiła 5 lutego 1983 r. plan obchodów kilka dni, i tak: Polska Sekcja Radia 5 EBI–FM prze

one na ci te były rozło uroczysto zaplanowano na 6 lutego 1983 r., ale tak naprawdimprez
cy. Uroczystokazji trwały kilka miesirnika. Przygotowania do specjalnego bankietu z tej 

cenia i oficjalnego otwarcia Domu Kope-wi27 lutego 1983 r. mijała 10 rocznica po
 10-lecia Domu Mikołaja Kopernika śćUroczysto

skusja na ten temat). 
 ponowna dy-piniej (bez podania daty, kiedy  ma nast na pó odłoponował, aby spraw

 zapro-cia do Federacji. Dlatego te ponownego wejd przegłosował uchwałna to, aby zarz
adnej szansy e nie było wówczas  on, nicki. Zorientował sizgłosił public officer Stefan Le

cji. Ciekawy wniosek w tej sprawie na kolejne tarcia zwolenników i przeciwników Federa
d adresem Federacji. Zanosiło si on do krytycznych wypowiedzi Wacława Szymaniaka posi

czygielskiego, w którym ustosunkował 1983 roku, gdy nadszedł list od prezesa Andrzeja Sz
du w dniu 14 stycznia niu zarz  Jednak do tej kwestii powrócono ponownie na zebra

szym Walnym Zebraniu.  do decyzji na najbliył sprawprezes Jerzy Andrecki odło
kowiaka, du w tej sprawie. Na wniosek Stanisława Grzejednak finalnego głosowania zarz

aniak. Nie było nicki, a drugiej, tymczasowy sekretarz, Wacław Szymorientacji był Stefan Le
zku. Rzecznikiem jednej rodowisku działaczy Zwinice polityczne w bokie rówypukliła gł

pienia do tej organizacji, jeszcze raz u-Dyskusja na temat ewentualnego ponownego przyst
 cele i zadania Federacji. ninie wyjaprzyjechał na zebranie do Domu Kopernika, aby ponow

mielewskiego, owarzystwie Alka   3 grudnia 1982 r. prezes Andrzej Szczygielski w t
entralnego Domu Polskiego. enia pod adresem Stanisława Gotowicza i działaczy Czastrze

ne e ró, a tak dyskusjywionpienia do Federacji wywołała onia). Sprawa ponownego wst
ł Wacław Szymaniak - na okres do Walnego Zebra- przejstanowiska sekretarza (jego funkcj

siorowskiego ze  po rezygnacji Mieczysława Gc judu w dniu 3 grudnia 1982 r., a wizarz
ta była omawiana na zebraniu zku Polaków Domu M. Kopernika do Federacji. Sprawa Zwi

cia gni nie zrezygnował z pomysłu wciosłabienia frakcji prawicowej, Andrzej Szczygielski
skiego oraz znacznego kiej choroby byłego prezesa Bernarda BrzeziężPomimo ci

pienia do Federacj i Sprawa przyst

ularze.    ladu w aktach czy były wypełniane jakiekolwiek formadnego . Nie ma jednak cze
zku, aby zgłosił kandydatów do obydwu odzna-d ZwiKonsul Jan Nowak prosił zarz

czy.  Powsta oraz Warszawski Krzyczenia: Medal za udział w wojnie obronnej 1939 roku
stwa PRL ustanowiła dwa nowe odzna-e Rada Palist. Tym razem była w nim informacja, 

 Domu Kopernika kolejny  W marcu 1982 roku konsul PRL Jan Nowak przysłał do
 dyskutowany.  du nie odnotowuje faktu, czy list ten był czytany iProtokół zarz

 Polsce.  propagandowe motywy wprowadzenia stanu wojennego wprzemówieniu znalazły si
a posiedzeniu Sejmu PRL. W jego mówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wygłoszone n

rnika otrzymał list, w którym było prze-stralii Południowej. W styczniu 1982 r. Dom M. Kope
kszej organizacji w Au-ci skuteczniejszego penetrowania tej najwiliwoSydney nowe mo

dnikom PRL w ne osłabienie frakcji prawicowej dało urzci organizacyjnej. Powadziałalno
skiego z  Bernarda Brzezie Konsul wiedział o wycofaniu siNie jest wykluczone, 

 na Dom Mikołaja Kopernika Konsulat PRL w Sydney ponownie próbuje oddziaływać
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o kierunek polityczny organizacji. 
)  i lewicowdzy dwoma frakcjami (prawicowczony kłótniami pomi zm ju siprawo czu

 o ponowny wybór. Miał  ubiegał siKu zdziwieniu wszystkich, prezes Jerzy Andrecki nie
zku miał miejsce 6 marca 1983r. Walnym Zebraniem Członków. Wybór nowych władz Zwi

c przed dem organizacyjnym bankiet 10-lecia był na miesiNiefortunny pod wzgl
Nowy prezes Mieczysław Lepka (6 marca 1983) 

p na Bal był wolny od opłaty. Kopernika. Wst
czenia Obchodów 10-lecia Domu Mikołaja  Bal Zako12 lutego 1983 r. odbył się ń

ę
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yserii ks. ska”  w resiecz Wiede Teatr Ottoway zaprezentował fragment spektaklu „OdZa
py dzieci z miejscowej Polskiej Szkoły.  wyst mógł zobaczyśćzku dostojny goczami Zwi

ka. W trakcie spotkania z działa-mu Kopernika. Powitał go nowy prezes Mieczysław Lep
rednio potem został zaproszony do Do-ciele na Ottoway, a bezpo w Kowi Mszczyst

nia 1983 r. Tego samego dnia odprawił uro-Do Adelajdy przyjechał w dniu 21 wrze
rnika.  dym razem był bardzo ciepło przyjmowany w Domu Kope i za kaodwiedzał Adelajd

na emigracji, regularnie dz biskup Szczepan Wesoły, opiekun duchowy Polaków Ksi
lajdzie Kolejna wizyta ks. biskupa Szczepana Wesołego w Ade

 frakcje. ce sizaakceptowały go  obydwie zwalczaj
 łatwo any za człowieka kompromisowego. Dlatego teMieczysław Lepka był uwa

90bol.kiem szkoły został Stanisław Z
skiego. Kierowni- i Eugeniusza Brzezi, Antoniego Magierlewskiego, Franciszka Ma

zerniawskiego, Aleksandra Chmie-Mieczysława Karpierza, Stanisława Koplina, Józefa C
 Pamuła, Jerzego Andreckiego, nskiego, Antoniego Kaczmarka, Zenona Sobeckiego, Iresi

ckiego, Józefa Walczaka, Emila Skwarc, Jerzego Wa-Tadeusza Figurskiego, Tadeusza K
skiego,  Popek, Bolesława Rawi Lepka, Kazimier, Mari ZalewskBiblioteki), Wand

 Kudyba (kierowniczka skiego, MariKlok, Michała Kyc, Michała Roja, Antoniego Dolaci
o, Józefa skiego (referent prasowy), Władysława ZacierowskiegPopka, Zygmunta Mokwi
anisława ce osoby: Czesława Klok (skarbnik), Leona Łapko, Stpujdu wybrano nastrz

nicki. Ponadto do za-an Lesiorowskiego, a public officer został ponownie Stefczysława G
zku. Sekretarzem wybrano Mie-nie on został nowym prezesem ZwiMieczysław Lepka i wła

cej głosów otrzymał zku z tym, zgłoszono kilka innych kandydatur. NajwiW zwi

W głębi Stefan Leśnicki wieloletni Public Officer.

łaja Kopernika w latach 1983-1989.  Mieczysław Lepka – prezes Związku Polaków Domu Miko
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 ...Pan Andrecki nic przez cały rok w Domu Kopernikamu Bolesław Ucinek,  który stwierdził: 
oszenia na piknik. Odpowiedzi udzielił Andrecki zapytał wprost, dlaczego nie otrzymał zapr

du w dniu 10 lutego 1984 r. Jerzy rz(„Barman Picnic” ) w styczniu 1984 r. Na zebraniu za
cie dla woluntariuszy Domu Kopernika Jerzego Andreckiego nie zaproszono na przyj

dzie e zmiany w zarzDu

96. Zelandii od 23 stycznia do 20 marca 1984
rodków polskich w Australii i Nowej  w czasie odwiedzin oserdecznie za pomoc i współprac

kowa podzitowa pragnPrezes Rady Ministrów Kazimierz Sabbat i Anna Sabbanapisał: 
m.in. d otrzymał list z biura premiera Sabbata, w którym W kwietniu 1984 r. zarz

to go bardzo serdecznie.  pernika, gdzie przyj
 w Domu M. Ko-e wizytył tak Złotany z wielkimi honorami przez miejscowych Polaków.

dniu 1 marca 1984 r. i był powi- Premier Kazimierz Sabbat przyjechał do Adelajdy w 
  95 wysłanetakie zaproszenie za prezesury Andreckiego nie byłoe nicki odpowiedział, S.  Le

, na co ia nie przyj Premier był proszony w nasze progi, lecz zaproszen...kiedye stwierdził, 
e głosy sprzeciwu. Jerzy Andrecki cia dla premiera K. Sabbata. Były takzrobieniem przyj

 jego członków głosowała za śćkszodu. Wi List został odczytany na zebraniu zarz

94nego  polityka.wa
cia w Domu Kopernika dla tego e przyjSabbat. Andrzej Szczygielski prosił o zorganizowani

stwie Kazimierz du Polskiego na uchod1984 roku przyjedzie do Adelajdy premier Rz
e w marcu ,  list z informacjW połowie grudnia 1983 r. prezes Federacji przysłał

Wizyta premiera Kazimierza Sabbata 

  93d przeznaczył na ten cel dochód z jednej zabawy.Mariana Szablewskiego Zarz
 ks. tyni. Na prowi czynnie w finansowanie odbudowy czyli siPolaków DMK wł
zku ciół parafialny w Ottoway. Członkowie Zwił ko  W tym samym czasie spłon

92lokalu.
zaniu członków do własnej organizacji i własnego ym przywiwiadczyło o duUdzielenie jej 

rodka. czenie rozbudowy Oliwe dokoyczce, było moki tej bezprocentowej poDzi
zku). prywatnych (to jest od członków Zwi

 od osób yczk  po bezprocentowąćgnc zaci. Postanowiono wi było wycofa jusi
na . Z budowy nie mośćdu. Zarzucono im złe planowanie i niegospodarno Zarz krytykostr
 z cy. Pomysłodawcy rozbudowy spotkali sie na ten cel potrzeba nie 20, lecz 40 tysi , si

ciu budowy okazało cy dolarów. Po rozpoczci 20 tysi w wysokoyczk z banku poąćwzi
cy. Postanowiono zku było tylko $17 tysie w kasie Zwi mimo, wydatki na rozbudow

d zatwierdził cy dolarów. Zarz 20 tysiprzez niego kosztorys budowlany opiewał na kwot
 plany rozbudowy Domu. Przedstawiony e Council of Woodville zatwierdził juczłonków, 

ski poinformował . Z. Mokwidu w dniu 18 maja 1983r. in Na posiedzeniu zarz
oraz Euzebiusz Trepka.  

ski . Zygmunt Mokwiudowy był instrony Grand Junction Road. Pomysłodawcami tej rozb
 i magazyn - od , kuchni klubow sal nowo jego rozbudowie. Postanowiono dobudowa

to decyzjkszej organizacji w Adelajdzie. W 1982 roku podjjast za mały na potrzeby najwi
e obiekt ten , kazało si w niedługim czasie po wybudowaniu Domu Kopernika oJu

rodka w 1983 r .  Rozbudowa o

  91y do Adelajdy.kosztów podró
ciowe pokrycie ęś, na czciowi donacjzku przekazał god ZwiMariana Szablewskiego. Zarzą ą ś ę

ż
 

ś
ż ę ż

ę ę ę 
ć ą ę ą ę

ż ń

ą ż ń
ż ż

ę ę ą
ę ż ą ę

ż ę ś ę ę
ę ż ę ę
ą ą ą ż

ę ż ć ę ą ą ż ę
ą

ę ż ż ń ś
ś ż ą

 
ą ś ą

ą ę ś ą śbę
ą

 

ą ż
ą ź

ę
ż  

ą ę
ę ż

ż ś ął
ś ż .

ż ż ę
ę

ą
ą ę ć 

ę ś
 

 
ż ą

ę
ą

 List Premiera Sabbata z dnia 25 kwietnia 1984. 96
zku Polaków Domu Kopernika z dnia 13 stycznia 1983.du Zwi Protokół z Zebrania Zarz95

zku Pol. Domu Kopernika z dnia 14 grudnia 1983. du Zwi List Prezesa Federacji do Zarz94
zku Polaków Domu Kopernika z dnia 26 maja 1983. du Zwi Protokół z Zebrania Zarz93
zku Polaków  Domu Kopernika z dnia 10 czerwca 1983.du Zwi Protokół z zebrania Zarz92

nia 1983. zku Polaków Domu Kopernika z dnia9 wrzedu Zwi Protokół z zebrania Zarz91
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ci skiego na teren posiadło Katydzenia rozmów z CDP, na temat przeniesienia Pomnika
nickiego do przeprowa-nił Stefana Led upowa sprzedany. Zarzgi i z tego powodu ma by

e Centralny Dom Polski posiada olbrzymie dłu- pogłoska, W 1984 roku rozeszła si
skiego Projekt przeniesienia Pomnika Katy

 Polski”  w The Parks Community Centre.  zorganizuje „Dzieść okolicznoe na t, zał siwi
d zobo- z tej okazji. Zarz odby siKomitetu 150-lecia. Omówiono plan imprez, jakie maj

cych w skład acji wchodz zebranie informacyjne delegatów wszystkich organizodbyło si
 Niebawem 99 Grant.ckiego, Jerzego Andreckiego i WalZygmunta Panaszka, Tadeusza K

, ce osoby: Mieczysława Lepkpujd delegował do Komitetu 150-lecia nastZarz
Południowej. 

mitetu Obchodów 150-lecia Australii został zaproszony do udziału w pracach Polskiego Ko
zek  od Federacji, w którym zwi8 czerwca 1984 r. prezes Marian Lepka otrzymał list

150-lecie Południowej  Australii 

 spoza organizacji. zku Polaków, czy te ze Zwiwokacja kogo
, czy była to pro- ustalitrznego dochodzenia”  nie udało siMimo przeprowadzenia „wewn

.  organizacj nie tylko jego, lecz całmieszy pod nazwisko ich prezesa, aby opodszywa si
e kto, . Wtedy dopiero działacze Domu Kopernika dostrzegliprezesa Mieczysława Lepk

tego, wysłane rzekomo przez wi Nuncjusza Apostolskiego, na zaproszenie dla Ojca wied
c Nunciature w Australii. Była to odpo-nadszedł list ks. arcyb. Luigi Barbarito z Apostoli

niej, to jest 17 lipca 1984 r. c póci, gdy miesikszej jasno Sprawa ta nabrała wi
  98 polska organizacja. władze australijskie, a nie jakaskiego) zaproszWatyka

stwa  Paa (to jest Głowe papieja, miera Australii Południowej, w którym była informac
dł list z sekretariatu pre- Tymczasem w czerwcu 1984 do Domu Kopernika przysze

cielne.stwowe i ko australijskie władze pa. Oficjalne zaproszenie miały wystosowawizyt
 planowan polska w Adelajdzie była bardzo „poruszona”  tśćAustralii w 1986 r. Społeczno

tego Jana Pawła II w wi wizycie Ojca picej nast informacje o majPojawiały si
a Zaproszenie dla papie

  
innych działaczy. 

a Dobosza oraz ckiego, Leona Bernackiego, Wojciecha Trepy, Andrzej: Tadeusza Kte
dreckiego. W jego składzie zabrakło nie wybrano wieloletniego byłego prezesa Jerzego An

du e do zarz było to,  rzeczbol. CiekawKierownikiem szkoły został Stanisław Z
ni Kaczmarek. 

ski i Anto-siorowski, Bolesław RawiRoman Ucinek, Jan Bugnar, Michał Rój, Miczysław G
, Piotr Ukleja, Stanisław Koplin, Janina Zacierowska, Edward Szewczyk, Antoni Magiera

pek, ska, Teresa Skwarc, Józefa Chmielewska, Krystyna PoMaria Lepka, Maria Brzezi
ska, Krzysztof Kudyba, Tamara DolaciKlok, Michał Kyc, Maria Kudyba (kier. biblioteki), 

f ski (referent prasowy), Władysław Zacierowski, Józe(public officer), Zygmunt Mokwi
nicki ski, Stefan Le Andrzej DolaciŁapko, Emil Skwarc, Stanisław Popek, Teodor Wytwer,

zesław Klok (skarbnik), Leon du zostali wybrani: Piotr Marciniak (wiceprezes), Cdo Zarz
 Grant. Ponadto e dokooptowano Walrowski, który niebawem zrezygnował i na jego miejsc

sio-. Sekretarzem został Mieczysław G kadencj rocznLepka został wybrany na kolejn
zku. Mieczysław branie ZwiDnia 4 marca 1984 r. miało miejsce kolejne Walne Ze

ka. 
nie z Domem Koperni-, włastwo z Adelajdy kojarzyło jterenie, to jednak polskie społecze

e była organizowana na innym mimo, Polskich”  w The Parks Community Centre. Impreza ta 
, na przygotowaniu „Dni  uwagj swoich przyjaciół, koncentrował (w tym czasie) swogrup

ca, bo J. Andrecki, wraz z  ta była wysoce krzywdze odpowiedcie,  Oczywi97nie robił... ś ż ź ą
ą ą ę

ż
ń ą ś

ą
ą ą ę ą

ę
ą

ń ś
ń

ń
ń

ą ń

ę ą ą ż ą

ż ą

ż
ę ą ą ć Ś ę

ą ą 
ą ć ń ś  

ż ż ę ń
ń ą ś

ę ś ą ź

ź Ś ę
ę ż ś 

ę ś ć ą ę
ę ę ć

ś ą ż
 

ą

ą ę ą ę
ą ę

ę ą
ą ę ć ą

ą ę ż ę ń
 

ń
ę ż

ć ą ż ś
ń ś

zku Polaków Domu Kopernika z dnia 13 lipca 1984. du Zwi Protokół z zebrania Zarz99
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zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwią  

W 1985 roku Mieczysław Lepka ponownie prezesem 

skiego. Katy
zane z ewentualnym przeniesieniem Pomnika razie nagłej potrzeby -  na nowe wydatki zwi

 – w zku,  mógł sobie pozwolid Zwic Zarz spłacone. Tak wiDomu Kopernika zostały ju
 i rozbudowte na budowgniyczki od osób prywatnych oraz bankowe, zaciwszelkie po

e wiadczył, du (w maju 1985) prezes Mieczysław Lepka o Na zebraniu Zarz
  101cy dolarów.si

czny zysk wynosił ponad 10 ty-tny miesine organizacji. W tym czasie, przeciężzasoby pieni
e w 1984 roku znacznie wzrastały  Sprawa przeniesienia pomnika była na tyle realna, 

  100y Centralnego Domu Polskiego.sprzeda
cie zaistnieje fakt wspomnianej li rzeczywizku Polaków Domu Mikołaja Kopernika, jeZwią ś ś

ż
ż

ę ę
ę

ą ś ż
ż ą ę ę ę 
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ciła sitach 50-tych, gdy szkoła mie nowy sztandar szkolny. Poprzedni był zrobiony w lawa
 i wyhafto-y uszye naleosku, Nauczyciele oraz Komitet Rodzicielski doszli do wni

mi).  dzie
ców z PRL (w tym rodziny z cej uchodało coraz widego roku przyjee kauwagi na to, 

szczało 72 uczniów. Liczba ta szybko wzrastała z W kwietniu 1985 do szkoły ucz
  102ł Jerzy Andrecki. zaj pozycjpoprzedni

du. Jego nicki nie został wybrany do zarze Stefan Le zasługuje fakt, Ukleja. Na uwag
ław Kapusta, Józef  Klok i Piotr Skwarc, Zenon Sobecki, Zygmunt Błaszkiewicz, Stanis

, Michał Rój, Wojciech Trepa, Emil Mieczysław Karpierz, Stanisław Koplin, Roman Ucinek
recki, Bolesław Ucinek, ski, Antoni Kaczmarek, Józef Czerniawski, Piotr AndBrzezi

cki, Tadeusz Figurski, Edward ka, Stanisław Sipa, Krzysztof Kudyba, Tadeusz KMa
ski, Władysław Zacierowski, Michał Kyc, Franciszek Stanisław Filipiak, Antoni Dolaci

ski, Stanisław Popek, w Rawibol (kierownik szkoły), ponadto Leon Łapko, Bolesła
lioteki ), Staniław ski (referent prasowy), Maria Kudyba (kierownik bibZygmunt Mokwi

arz), Jerzy Andrecki (public officer), niak (wiceprezes oraz skarbnik), Wala Grant (sekret
co: Mieczysław Lepka (prezes), Piotr Marci-puj nastdu przedstawiał siwybranego zarz

 kolejne Walne Zebranie Członków. Pełny skład Dnia 17 lutego 1985 roku odbyło si

ierowski Stanisław Filipiak, Stefan Leśnicki i Władysław Zac
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  105Andrzej Dobosz.
imierz Klimczak, Jerzy Kapusta, i Skwarc, Hieronim Chałustowski, Feliks Orłowski, Kaz

eja, Antoni Kaczmarek, Emil ski, Stanisław Kapusta, Tadeusz Figurski, Piotr UklRawi
i, Mieczysław Karpierz, Bolesław nder Chmielewski, Edward Szewczyk, Józef Czerniawsk

a-nicka, Janina Zacierowska Józefa Chmielewska, AleksLepka, Adela Warchoł, Krystyna Le
ska, Stanisław Popek, Maria ia BrzeziKoplin, Michał Kyc, Michał Rój, Wojciech Trepa, Mar

nicki, Władysław Zacierowski, Stanisław siorowski, Teodor Wytwer, Stefan Leczysław G
tanisław Popek, Stanisław Filipiak, Mie-biblioteki), ponadto: Leon Łapko, Antoni Magiera, S

ski (referent prasowy), Maria Kudyba (kierownik Andrecki (public officer), Zygmunt Mokwi
ciniak (skarbnik), Jerzy cki (wiceprezes), Wala Grant (sekretarz), Piotr MarTadeusz K

cym składzie: Mieczysław Lepka (prezes), pujd w nastMikołaja Kopernika. Wybrano zarz
zku Polaków Domu ranie ZwiDnia 9 marca 1986r. miało miejsce kolejne Walne Zeb

Mieczysław Lepka prezesem w 1986 r . 

  104 donacjwaniem za otrzyman
ko-chiewicz przysłał list z podzi 17 grudnia 1985 r. prezes Instytutu Mieczysław Sta

Instytutu Józefa Piłsudskiego. 
chód został przeznaczony na cele pierwszym Marszałku Odrodzonej Polski, z którego do

wietlony film o tał wydem i działaczami tej organizacji. Po spotkaniu zos z zarzspotkała si
do Domu M. Kopernika, gdzie 12 listopada 1985r. dr Wanda Piłsudska przyjechała 

.   ci przez Polskodzyskania niepodległo
 z okazji kolejnej rocznicy  na akademirednio potem udała siciele na Unley, a bezpoko

w. w ła udział w uroczystej Mszy  10 listopada 1985 roku dr Wanda Piłsudska wzi
 w naszym Kraju.   postaciswoje nazwisko, była dla wielu Polaków wa

itycznej, ale z uwagi na stwa Polskiego. Nie odgrywała ona wybitnej roli polOdrodzonego Pa
nika du Krajowego SPK – dr Wanda Piłsudska, córka NaczelPolskich Organizacji oraz Zarz

– na zaproszenie Rady Naczelnej Dnia 8 listopada 1985 roku przyjechała do Adelajdy 
Wizyta dr  Wandy Piłsudskiej  

 jego pogrzebem.   ł si Dom Kopernika zajw Australii. Dlatego te
szej rodziny  blizku Polaków DMK – Wacław Kazimierowski. Nie miał one Zwiw tym tak

ony społecznik – działacz wielu organizacji, I wreszcie 10 sierpnia 1985 zmarł zasłu
cioła parafialnego w Ottoway.  w budowie Domu M. Kopernika oraz ko

e zasługi e du wpływów konsulatu PRL w Adelajdzie. Posiadał tak umocnieniu siszkodzi
ski – w okresie swej prezesury – usiłował prze-nie B. BrzeziTo wła103ski.Bernard Brzezi

kiej chorobie – wieloletni prezes ężW połowie 1985 roku odszedł, na zawsze - po ci
został uszyty i wyhaftowany sztandar organizacji.  

ki jego staraniom ziony budowniczy Domu Kopernika - Euzebiusz Trepka. Dzes i zasłu
ganizacji. Zmarł były pre-tek 1985 roku przyniósł niepowetowane straty dla orPocz

 wybitnych działaczy Domu Kopernika mier

ustralijskim.  „pierwsze kroki”  nowym emigrantom na kontynencie askliwie pomagała stawia
ała nim Barbara Mizgalska, która  tro-na zatrudnienie tzw. „pracownika społecznego” . Zost

dowy, niej dostała grant rz wcze w Australii Południowej. Federacja ju sicych osiedlign
e doradztwo dla osób pra-, a takcym był Henryk Tomaszewski. Niósł on pomoc finansow

cy przy Federacji, którego przewodniczBardzo dobrze działał Komitet Sponsoruj
gdana Krzywonia. sztandarów opracowanych przez Andrzeja Dobosza i Bo

ło kilka projektów. Najbardziej odpowiadały wzory cowanie graficzne sztandaru. Napłyn
ywania. Rozpisano konkurs na opra- do u jujeszcze na Ottoway i obecnie nie nadawał się ż ż
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109Fundusz Wizyty Papieskiej.
 na oły. Ponadto przekazał donacj bilety przejazdu dla czworga uczniów ze swojej szkopłaci

d postanowił cioła Katolickiego czteroma autokarami. Zarz Kochali na spotkanie z Głow
m w Melbourne. Polacy z Adelajdy poje-dnia 28 listopada 1986 roku na stadionie olimpijski

  cymi w całej Australii odbyło sitego z Polakami mieszkajwi  Spotkanie Ojca 
Australii Południowej. 

ksze zgromadzenie katolickie w historii cy osób. Było to najwi około 100 tysimodliło si
cym do City, a w parku przylegajtej odprawionej przez Papiewiroku. Podczas Mszy 

padzie 1986 tego Jana Pawła II do Adelajdy miał miejsce w listowi Przyjazd Ojca 
.  zabaw na tpnił  bezpłatnie  saludost

zku d Zwi. Zarzci przeznaczyła na Polski Fundusz Wizyty Papieskiejktórej dochód w cało
, z ła w Domu Kopernika zabawdo Australii. Prezeska PMS Maria Hrycek zorganizowa

a y Papieciowe pokrycie kosztów podróęśdze na cza nawet osoby prywatne zbierały pieni
 Polskich Organizacji. Niektóre organizacje, czysław  Kołodziej, w porozumieniu z Federacj

 taki powołał ks. Mie- specjalne komitety powitalne. W Adelajdzie komitetzywały sizawi
stwa w  poszczególnych stanach wietego Jana Pawła II do Australii. Z inicjatywy duchowi

delajdzie był  przyjazd Ojca W roku 1986 doniosłym wydarzeniem dla katolików w A
a do Australii Przyjazd papie

konsulatu PRL.  
rednictwem  na ich otrzymanie za pod wyraził zgodki, to zarzążli chodzi o ksiJe

108du. członków zarzśćkszoPRL. Poparła ich wi
ymu  od re sprzeciwili pomysłowi przyjmowania odznaczeChmielewski) stanowczo si

czewska i Aleksander du, (w tym Stella Sieosób do odznaczenia. Inni członkowie zarz
d o danie szybkiej odpowiedzi w sprawie listy cki prosił zarz Wiceprezes Tadeusz K

107wie wszystkie organizacje polonijne.
ci otrzymały pra-e listy z konsulatu PRL o podobnej tre Jerzy Andrecki stwierdził, 

.  o współprac do konsulatu PRL list z proczyła, jakoby miała wysyła
zku Wala Grant zaprze-kretarz Zwisłanego do konsulatu PRL w tej sprawie. Ówczesna se

 kopia listu, rzekomo wy-chowała sistaw jubileuszowych. W aktach Domu Kopernika nie za
nych wy-dzaniu róe udzieli znacznej pomocy w urz, zał siKonsulat PRL zobowi

  106nych z obchodami 150-lecia Południowej Australii” .
za-norodnych imprez zwiba o „udzielenie pomocy w organizowaniu rózawarta pro

du, w którym była arzdnik PRL w Sydney potwierdził otrzymanie listu od zUrz4.
 na przełomie marca i kwietnia 1986 roku.  ju odznaczespraw

, bo konsulat zamierza sfinalizowa odpowied szybke, aby przysłaSugerował tak
enia. , o nadesłanie wykazu osób proponowanych do odznaczprosił prezesa M. Lepk

nie konsul ej grupy działaczy. Jednocze dla du„Polonia”  o przyznanie odznacze
 do Towarzystwa pie zamierza wyst, Konsul informował prezesa M. Lepk3.

 oraz jakich preferuje pisarzy. ek chciałby uzyskaążksi
ść ilo, jakd przysłał list z informacjdziedziny klasyki. Konsul prosił, aby zarz

ki z ąż bezpłatnie ksii dostanw Poznaniu, niektóre organizacje polskie w Australi
skiego Miejskiej im. E. RaczyZ inicjatywy Towarzystwa „Polonia”  oraz Biblioteki 2.

zyka polskiego.   nauki j
czników do a Kopernika podr„Polonia”  w Warszawie o wysłaniu dla Szkoły Mikołaj

 od Towarzystwa śće otrzymał wiadomowiatowej:  Konsulat PRL informował, 1.
zania współpracy w kilku dziedzinach.  nawido prezesa Mieczysława Lepki z propozycj

d Dobrowolski wystosował list   6 lutego 1986 roku, wicekonsul PRL w Sydney Edwar
 konsulatu PRL na terenie Adelajdy śćAktywno
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zku Polaków Domu Kopernika z 9 marca 1986. du Zwi Protokół z zebrania Zarz107
go do prezesa M. Lepki z 6 lutego 1986.  List wicekonsula PRL w Sydney Edwarda Dobrowolskie106
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aglowców w Port Adelaide Wizyta polskich 

ciele na Ottoway.     w dniu 6 grudnia 1987 roku w kosi
cenie odbyło wi Szablewski. Jego polarów. Sztandar przywiózł do Adelajdy ks. dr Marian

 w Polsce. Zapłacono za niego 700 do-sztandaru. Został on wykonany przez siostry zakonne
cenie nowego winym wydarzeniem w Szkole Mikołaja Kopernika było poWa

110wicz.
, Jerzy Kapusta, i Zygmunt Błaszkie-Ucinek, Piotr Ukleja, Leon Łapko, Józef Czerniawski

lli Rychter, Antoni Kaczmarek, Bolesław Orłowski, Stanisław Kapusta, Stanisław Filipiak, Wi
Wytwer, Feliks ska, Tadeusz Figurski, Mieczysław Karpierz, Teodor Ucinek, Maria Rawi

 Skwarc, Krystyna Popek, Anastazja Kyc, Janina Zacierowska, Józefa Chmielewska, Teresa
lmi, Michał ka, Władysław Zacierowski, Józef Klok, Henryk Wilhesiorek, Franciszek Ma

Biblioteki), ponadto Kazimierz ski (referent prasowy), Maria Kudyba (kierowniczka Mokwi
nicki (public officer), Zygmunt kowiak (skarbnik), Stefan Le(sekretarz), Stanisław Grze

 (wiceprezes), Zenon Sobecki cym składzie: Mieczysław Lepka (prezes), Ray Ucinekpujnast
d w  kolejne Walne Zebranie Członków. Wybrano zarz 8 marca 1987 roku odbyło si

 całej organizacji. zasadniczy wpływ na kierunek linii politycznej  dla
dzie, to fakt ten miał  w zarza przewagkto zostawał  prezesem oraz  która frakcja zdobywał

ci od tego no w sposób demokratyczny. W zaledach politycznych. Wybory odbywały sigl
nych po-zek zrzeszał ludzi o ródzie. Zwi w zarzRaz jedna, raz druga zdobywała przewag

pracy z konsulatem PRL w Sydney. były dwie frakcje: zwolenników i przeciwników współ
 w Australii Południowej, w której  organizacjzek Polaków DMK był jedynZwi

 frakcja przeciwników współpracy z konsulatem PRL Umacnia si

a Kopernika. owaniu parafian, a szczególnie  osób z Domu Mikołajci i zaangaofiarno
ej ki du wybudowana dzitego Maksymiliana Kolbe, mogła bywinia pod wezwaniem 

ty-wikna niej. Ta piilka lat wczetolicki w Ottoway, wybudowany w miejsce spalonego k
ciół ka-onsekrowany kone lokalne wydarzenie. 26 stycznia 1986 r. został kszcze jedno wa

tego w Australii miało miejsce je-wie w roku wizyty Ojca , e doday tak Należ ż ć ż Ś ę
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cej w Australii Południowej. ci mieszkajcznym powitaniem polskiej społeczno
 z entuzjasty-y” , której załoga spotkała siła fregata „Dar MłodziePort Adelaide wpłyn

i. Jako pierwsza do cia Pierwszej Floty Angielskiej do brzegów Australirocznicy przypłyni
ej w Sydney - z okazji dwusetnej aglowców. Uczestniczyły one w paradzie zorganizowan

ło kilka polskich cu grudnia 1987 roku do portu w Adelajdzie przypłynW ko

Polaków Domu Mikołaja Kopernika.

tanisław Kramarczuk wieloletni sekretarz Związku Od lewej: prezes Federacji Andrzej Szczygielski i S
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ego Ciała w Royal Park). religijnych (jak np. Procesja Bo
cznych i niektórych niejszych polskich imprezach kulturalnych, patriotywe wszystkich wa

ł na terenie Adelajdy, ci. Dzieci ze Szkoły Mikołaja Kopernika brały udziaswojej działalno
ny cel ał za wa uwa nad nicego wsparcia finansowego. Opiekudzielał Szkole daleko id

zku d Zwiciowej” . Zarzi posolidarnobywało z roku na rok. Byly to dzieci tzw. „emigracj
e pozostawała prawie ta sama. Uczniów przy-bol. Kadra nauczycielska takStanisław Z

 od kilku lat  w Australii Południowej. Kierował ni dydaktyczn placówk polskkszwi
e szkoła była naj-, emy si Ze sprawozdania prezesa Mieczysława Lepki dowiaduj

zek Polaków DMK do Federacji.  Zwiszcze za słaba, aby ponownie wprowadzi
dnak je- z konsulatu. W 1988 roku frakcja prawicowa była je napływajkorespondencj

becki nie odpisywał na  zapraszani do Domu Kopernika, a sekretarz Zenon Sonie byli ju
 wpływy konsulatu PRL. Jego dyplomaci  eliminowa Frakcja prawicowa starała si

 Błaszkiewicz i Zygmunta Błaszkiewicza.  , Moniknick Lestyn
ce osoby: Józefa  Kloka, Kry-pujdu dokooptowano nastgu 1988 roku do zarzW ci

113lizankiewicz.cki i Władysław KKarpierz, Antoni Kaczmarek, Teodor Wytwer, Tadeusz 
ka, Mieczysław ski, Franciszek Macicki, Edward Paluszek, Tadeusz Figurski, Antoni Dola

ska, Jerzy Andre-rant, Tamara Dolacisław Filipiak, Michał Kyc, Mirosław Staszyc, Wala G
ski, Stanisław Sipa, Stanisław Koplin, Stani-siorek, Zygmunt MokwiPopek, Kazimierz G

w du zostali wybrani: Władysław Zacierowski, Stanisła biblioteki. Ponadto do zarzrowniczk
bol, a Maria Kudyba kie-nickiego. Kierownikiem szkoły pozostał  Stanisław ZStefana Le

ckiego, a public officer  kowiaka, sekretarzem (ponownie wybrano) Zenona SobeJerzego Grze
skiego), skarbnikiem wybrano zeziski (syn zmarłego wieloletniego prezesa Bernarda Brzi

eniusz Brze- ponownie wybrano prezesem. Wiceprezesem został EugMieczysława Lepk
zku, na którym ranie Zwi21 lutego 1988 roku miało miejsce kolejne Walne Zeb

pki. Stabilizacja układu sił za prezesury Mieczysława Le

organizacji. 
onym działaczom tej polskiej czyli dyplomy i odznaczenia zasłuwładz australijskich wr

. Przedstawiciele  bardzo uroczystBankiet 15-lecia Domu Kopernika był imprez

112 wielki Bal Rocznicowy.jswoje 30-lecie i w Centralnym Domu Polskim organizu
r., Tatry obchodze dokładnie tego samego dnia, to jest 6 lutego 1988Gruszka odpisał, 

k Jerzy ci artystycznej tej imprezy. Koordynator zespołu płęśł udział w czTatry, aby wzi
ie zaproszenia do Zespołu Niedopatrzeniem ze strony organizatorów było wysłan

ano 6 lutego 1988 roku. Lepka i sekretarz Zenon Sobecki. Bankiet zorganizow
zenia podpisywali prezes Marian  prezesa Federacji Andrzeja Szczygielskiego. Zaprosrównie

ono e szefa opozycji J. Olsena z Liberal Party. Zaproszimigracji Micka Younga, a tak
 premiera Johna Bannona oraz ministra cenia Domu Kopernika. Postanowiono zaprosiwipo

o Bankietu 15-lecia otwarcia i Prawie przez cały 1987 rok czyniono przygotowania d
Bankiet  15-lecia w Domu Mikołaja Kopernika 

strowym w Domu M. Kopernika.  
e w Balu Sylwe-ego Narodzenia. Marynarze uczestniczyli takt Bowicie z okazji przyj

do polskich domów na e polscy marynarze byli zapraszani małymi grupkami  na tym, si
czyło h. Skote przygotowaniem Wigilii w swoich rodzinnych domacokres. Panie były zaj

du na zły cie w Domu Kopernika. Wniosek ten upadł ze wzgly”  bardzo uroczyMłodzie
 marynarzy „Daru ąćeby podjnicki zgłosił wniosek, du Stefan LeNa zebraniu Zarz

111ków PRL.
em konsula lub innych polity- wszelkie imprezy organizowane na statkach z udziałkotowa

ało boj-aglowców, natomiast nale bardzo serdecznie członków załóg poszczególnych wita
my po-e powinniło na stanowisku, Prezydium Federacji Polskich Organizacji stanę ż ś
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1988.  Protokół z Walnego Zebrania ZPDK z dnia 28 lutego 113
zku Polaków DK z dnia 14 stycznia 1988. du Zwi List płk Jerzego Gruszki do Zarz112

 Federacja Polskich Organizacji 1968-1988, s.40. 111
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ra Wytwer, Mirosława Sta-lizankiewicza, Antoniego Chojna, Michała Kyc, TeodoEdwarda 
siorka, Stanisława Koplina, , Kazimierza G, Józefa Klok, Franciszka MaKazimierza Kul

skiego (referent prasowy), Stanisława Filipiaka, wniczka biblioteki), Zygmunta Mokwi
 Kudyba (kiero-nickiego (public officer), Marikowiaka (skarbnik), Stefana Lesława Grze

 (wiceprezes), Zenona Sobeckiego (sekretarz), Stanice osoby: Jerzego Kapustpujno nast
du wybra-pcy Mieczysława Lepki). Ponadto do zarzskiemu (dotychczasowemu zastBrzezi

 prezesa Eugeniuszowi zku powierzyli funkcjW takiej sytuacji członkowie Zwi
estników zebrania.   o ponowny wybór. Było to pełne zaskoczenie dla uczubiegał si
du na swój stan zdrowia nie  lat na stanowisku prezesa organizacji. Ze wzglśćostatnie sze

 przez  ze wszystkimi, z którymi pracował w Domu Kopernikaegnał sisprawozdanie i po
ył  kolejne Walne Zebranie. Mieczysław Lepka zło26 lutego 1989 roku odbyło si

 o ponowny wybór  e ubiega siWalne Zebranie Członków. Prezes Mieczysław Lepka ni

ci społecznej młodszego pokolenia Polaków.  do działalnoczenia sipotrzeba wł
” . Zaistniała  „wykruszało sizku. Pokolenie  budowniczych Domu M. Kopernika zaczZwi

 dla  stratżąkiego, była duskiego oraz Euzebiusza Trepki i Wacława KazimierowsBrzezi
niej wieloletniego prezesa Bernarda a Krzysztofa Kudyby, a rok wczeęż jej mmier

Kopernika.  
d”  w Domu  „Wieczorów Kol organizatorkkierowniczki Biblioteki oraz była wieloletni

szkole, pełniła funkcjona Maria Kudyba przez wiele lat uczyła w polskiej  Jego 
 Domu Kopernika. 

y wkład w budo-du. Wniósł du zarzwiele lat był opiekunem szkoły i aktywnym członkiem
zku Krzysztof Kudyba. Przez ony działacz Zwi29 kwietnia 1988 zmarł nagle zasłu

 Krzysztofa Kudybymier

w. z okazji 600-lecia Chrztu Litwy. Ottoway Msz
ciele na  e Polacy z Domu Kopernika w 1988 roku zamówili w ko, y doda Nale

lskich organizacji. e przedstawiciele Federacji oraz delegaci innych potak
w. w katedrze byli skiej Ekumenicznej Mszy  Na ukrai114udział prezes Mieczysław Lepka.

mie cych 1000-lecie Chrztu Rusi Kijowskiej wetniajciach upamie w uroczystocom, 
n Sobecki odpisał Ukra-zek Polaków Domu Mikiłaja Kopernika. Sekretarz Zenow tym Zwi

w. otrzymało kilka polskich organizacji  . Zaproszenie do udziału w tej Mszy Ekumeniczn
ta wi Mszzkiej uroczyst 14 sierpnia 1988 r. zaplanowali w katedrze adelajdtym, na dzie

zku z zwicy obchodzili 1000-lecie Chrztu Rusi Kijowskiej. W   W 1988 roku Ukrai
skie. stwa mieszane  polsko-ukraiwały mał

 wspólnoty kulturowej z Polakami. By-śćwiadomoe cych w Adelajdzie posiadało takszkaj
ców mie-i tej Organizacji. Wielu Ukrairnika, a niektórzy z nich zostawali  nawet członkam

cych po polsku) odwiedzało Dom Mikołaja Kope-ców (mówiskimi, to jednak wielu Ukrai
dzy organizacjami polskimi i ukra-e nie było oficjalnej współpracy pomiMimo, 

clecie Rusi K ijowskiej  Tysi

ci Polski.  rocznicy Niepodległotycznej akademii zorganizowanej  z okazji kolejnej 
ł udział w patrio-ciele polskim w Unley. Tego samego dnia wzi 20 listopada w kodziel

w. w Katedrze, a w nie-aków Mszpada 1988 roku ks. Prymas J. Glemp odprawił dla Pol
p Teatru Ottoway. 19 listo-ystPo obiedzie ks. dr Marian Szablewski zorganizował w

organizacji.  
zku oraz prezesi innych eni działacze Zwie zasłuli w nim udział takczny obiad. Wzi

”  sma-ci „czekał jugocymi mu biskupami do Domu Kopernika. Na dostojnych towarzysz
 z rednio potem udał si, a bezpowiciół na Ottoway, gdzie odprawił Mszodwiedził ko

. W pierwszym dniu swego pobytu Glemp. W Adelajdzie przebywał od 18 do 20 listopada
mas Polski ks. kardynał Józef W listopadzie 1988 roku przyjechał do Australii Pry

  rnika Prymas Polski ks. kardynał  Józef Glemp w Domu Kope
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o i Henryka Wilhelmi. skiego, Mieczysława Karpierza, Józefa Czerniawskieglaci
, Antoniego Do-a, Franciszka Maliksa Orłowskiego, Antoniego Kaczmarka, Michała Roj

, Fe- Stanisława Kapustsiorka, Tadeusza Figurskiego, Kazimierza Klimczaka,zimierza G
, Hieronima Chałustowskiego, Ka-sk Brzezi Grant, Piotra Andreckiego, Mariszyca, Walę ę ń ą

ą ę
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117wysłane do jednego ze szpitali w Polsce.
zek zakupił strzykawki, które zostały dze, ZwiZa zgromadzone w ten sposób pieni

Poland live wpłacono $3,162.00.  
na. Razem na konto Help ęża pieniKopernika miała miejsce jeszcze spontaniczna zbiórk

ród członków Domu nie od przekazania dochodu z Balu Rocznicowego, wNiezale

116nie. na pomoc dla Polski. Wniosek uchwalono jednogłocowego przeznaczy
nicki zgłosił wniosek, aby dochód z Balu Roczni-du Stefan Le  Na posiedzeniu Zarz

isław Kramarczuk. mitetu została Izabella Picheta, a sekretarzem Stan
 Ko-Live. Przewodnicz Federacja, która reaktywowała Komitet Help Poland ła sizaj

 tej zbiórki ne na pomoc Polakom w Kraju. Koordynacjęż ponowne zbiórki pieniły sizpocz
cych w Australii zapanował powszechny entuzjazm. Roród Polaków mieszkaj

Help Poland L ive 

115ymu komunistycznego.do całkowitego upadku re
orii tego kraju i przyczyni siciowe w dniu 4 czerwca stanowi punkt zwrotny w histsolidarno

rodowisko  wygranie wyborów przez list do Domu M. Kopernika, w którym napisał, i
rwca 1989 r. senator Chris Schacht wysłał we zainteresowanie polityków australijskich. 14 cze

y-ciowego w wyborach czerwcowych wywołało rodowiska solidarnostwo  Zwyci
władzy PRL.   

na erozja systemu  zdobyła opozycja. Była to powaśćkszo wi. W sejmie zdecydowanskkl
ym Jaruzelskiego poniósł w nich totaln„kontraktowe”  wybory parlamentarne w Polsce. Re

 w najnowszej historii Polski. 4 czerwca odbyły si cezur1989 rok był bardzo wa
”   kartkymowi PRL – „ czerwonPolacy pokazali re

w latach 1989 – 1999.

Mikołaja Kopernika Eugeniusz Brzeziński – prezes Związku Polaków Domu 
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zku Polaków DK z dnia 14 grudnia 1999. du Zwi Protokół z zebrania Zarz117
du z dnia 3 listopada 1989.  Protokół zebrania Zarz116

zku Polaków DK z 14 czerwca 1989. du Zwi List senatora C. Schacht do Zarz115
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NKWD. 
e dokonała jej c, skiej – twierdz do zbrodni katywieckich z Polski. Rosja przyznała si

to rozmowy na temat ostatecznego wycofania wojsk soW kwietniu 1990 r., rozpocz
 jakie miały miejsce w 1990 roku w Kraju i Europie nych wydarzemilczeniem wa

ąćinzku Polaków Domu Mikołaja Kopernika, nie sposób pom Zwic historiPisz
wiecie  Rok 1990 – wielkie zmiany polityczne w Polsce i na 

119dorobku polskiej grupy etnicznej w Australii.
biety II w dowód uznania dla wej ElKopernika i przekazał jego działaczom portret królo

rlamentu Rod Sawford odwiedził Dom i folklor ludowy. Przedstawiciel australijskiego pa
 oraz polskie zwyczaje ść aktywnogali naszetnicznej Adelajdzie. Politycy australijscy dostrze

 w ten sposób bardziej rozpoznawalni w wielo-stralii Południowej. Nasi rodacy stawali si
 w Au-ść polska społecznoki szeroko rozreklamowanej imprezie, zyskiwała całaDzi

rnika.  swój program m.in. Tatry oraz  Szkoła Mikołaja Kope
ci artystycznej miały ęści. W czskich gobyło oficjalne otwarcie oraz przemówienia australij

c Polaków. Potem ło udział ponad tysiw. w której wzito Msz Festiwal rozpocz
łacze Domu Kopernika. 

 zorganizowali dzia-e imprez opinia, stawiciele innych organizacji, ale panowała wówczas
e przed-kzku Polaków DMK. W Komitecie Organizacyjnym byli tainnym osobom ze Zwi

ki Jerzemu Andreckiemu i  dzi skalżąJohn Olsen. Impreza została zorganizowana na du
du stanowego John Bannon oraz szef opozycji ynek był premier rzmi honorowymi DośćGo

 Polski” .  nazywano „Dzie tynki. W poprzednich latach imprezTAFE) Polski Festiwal Do
e Regency College of dziernika 1989 roku został zorganizowany (na tereni29 pa

ynki Polski Festiwal Do

słuch”  o Federacji dyrektora Jana Molskiego.  
ł cowników konsulatu w Sydney „zaginnie dały im oczekiwanego rezultatu. Po wymianie pra

e takie działania cie, cych przemiany polityczne w Polsce. Oczywielity działaczy popieraj
harakterze  siebie i niektórych pracowników konsulatu  PRL w c”  ustawi „Federacjfikcyjn

e próbował on wraz ze sw dyrektora Jana Molskiego polegała na tym, śćPrzebiegło
  118dowi Tadeusza Mazowieckiego.aby udzieliły poparcia rz

acisku na władze australijskie, zek Polaków Domu Mikołaja Kopernika do wywierania nZwi
cał cie zach Sejmu PRL. W swoim listralii o próby bojkotowania czerwcowych wyborów do

ciowe w Au-ał polskie organizacje niepodległoSydney. Jej „Dyrektor”  Jan Molski oskar
ce z konsulatem PRL w y współpracujracja” , która została powołana niedawno, przez osob
e jest to fikcyjna „Fede-, azało siktora Naczelnego”  Jana Molskiego. Po sprawdzeniu ok

t był podpisany przez „Dyre-d „Federacji Polskich Organizacji”  w Australii. Lisznanej dot
 nie-ist od jakiejdziernika 1989 roku do Domu M. Kopernika nadszedł l 8-go pa

e na emigracji. podejmowane tak
 były  do elity reformatorów naszego Kraju. Podobne próbyczygandowych) usiłowały doł

ormacji oraz innych sztuczek propa-niektóre gremia kierownicze PRL (przy pomocy dezinf
liwe. Wobec tego  moe nie było to ju, ces przemian demokratycznych w Kraju. Okazało si

 pro- powstrzyma cen za wszelkymowa starała sica władza reowscy dyplomaci. Upadaj
zagranicznych nadal przebywali PRL-Podlegało mu nadal wojsko i milicja. Na placówkach 

 był generał Wojciech Jaruzelski. du został Tadeusz Mazowiecki, ale prezydentem nadalrz
ciowe, premierem rodowisko solidarnoPo wygraniu wyborów czerwcowych przez 

ymu cego reKontrakcja propagandowa upadaj

o.  wpłaciły je na konto premiera Tadeusza Mazowieckieg
cy dolarów i delajdzie 17 tysiWszystkie pozostałe polskie organizacje zebrały w A ę
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 19 lutego 1989. du Zwi Protokół z zebrania Zarz119
dziernika 1989. zku Polaków Domu Kopernika z dnia 8 padu Zwi List Jana Molskiego do Zarz118
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 Ekipy Radiowo my wizytdziernika br., ustalilimieszczeniach radia 5 EBI -FM w dniu 15 pa
Szanowny Panie. Na spotkaniu w po-ci: cej trepuj) nast filmowAdelajdzie - z ekip

 poszczególnych organizacji w skiego (koordynatora spotkastosował list do Jerzego Dudzi
ski wy-du, prezes Eugeniusz Brzezitej w tej sprawie uchwały zarz Na mocy podj

nsulatem w Sydney. aden zwolennik utrzymywania bliskich kontaktów z ko
. Nie zgłosił zastrzeci z jego tredziernika. Wszyscy zgodzili sidu w dniu 5 paniu zarz

e i do Domu Kopernika. Odczytano go na zebra-List z Rady Naczelnej nadszedł tak
d Tadeusza Mazowieckiego.  przez rz

eni dziernika 1990 roku nie zostali oni jeszcze wymieniymu PRL. Do paz nominacji re
 siey, którzy wywodz w swoich klubach  przedstawicieli konsulatu z Sydnnie podejmowa

wizyt wspomnianej ekipy rodków pismo okólne, w którym prosiła, aby podczas polskich o
 rozesłała do niej Rada Naczelna Polskich Organizacji w AustraliiNieco wcze

dziernika 1990 roku.  pa
 27  do Domu M. Kopernika na dzie telewizyjnzku zaprosił ekipd Zwi Zarz

wietlony w Warszawie.  wystralii. Film ten miał by
lnego Polaków w Au-cenie filmu na temat dorobku kulturalnego i materiacelem było nakr

kipa telewizyjna. Jej dziernika 1990 roku przyjedzie do Adelajdy polska ee 15 parmacja, 
ynki. Była w nim info-du został odczytany list od Komitetu DoNa zebraniu Zarz

Wizyta ekipy telewizyjnej  w Adelajdzie  

popularna.  
pienia do Federacji była coraz bardziej tem jego ostatnich zmian. Idea potrzeby wstpod k

 statut Federacji nownie przeanalizowaniczym.  Jerzy Kapusta przeforsował wniosek, aby po
 na czyły si  proceduralnych i praktycznie skoracji. Rozmowy poszły w kierunku  zagadnie

cia do Fede- wejnicki ponownie poruszył spraw W czerwcu 1990 roku Stefan Le
ła.  zacz siFederacji. Jednak dyskusja na ten temat ju

zku do pienia Zwi do natychmiastowego wstcijeszcze na tyle wpływowi, aby nie dopu
znacznie osłabieni, ale Zwolennicy współpracy z dawnym konsulatem PRL byli 

Richtera. go, Stanisława Popka, Tadeusza Figurskiego i Willi 
skie-tra Marciniaka, Bolesława Rawina Łapko, Henryka Wilhelmi, Stanisława Koplina, Pio

skiego, Józefa Czerniawskiego, Leo-Klimczaka, Feliksa Orłowskiego, Hieronima Chałustow
, Kazimierza , Stanisława Kapustsk Brzezi, Marisława Karpierza, Wojciecha Trep

eczy-siorka, Michała Kyc, Michała Roja, Józefa Kloka, Mi, Kazimierza GFranciszka Ma
ilipiaka, du wybrano: Władysława Zacierowskiego, Stanisława FPonadto do Zarz

    120 Kudyba.  Biblioteki Marinickiego, a kierowniczkwiaka,  public officer Stefana Le
ko-zanie kierownikiem Szkoły), skarbnikiem Stanisława Grbola (był jednoczenisława Z

, sekretarzem Sta-ski. Wiceprezesem wybrano Jerzego Kapustponownie Eugeniusz Brzezi
nie Członków. Prezesem został 25 lutego 1990 r. miało miejsce kolejne Walne Zebra

Wybory nowych władz w Domu Kopernika  

stwowe  -  Orła w Koronie. niej dawne Godło Pa
stwa Rzeczpospolita Polska, a nieco wcze- paczyła istnienie PRL. Przywrócono nazwko

ytucji, która formalnie za-29 grudnia 1990 roku dokonano zmiany polskiej konst
stwie Ryszard Kaczorowski. dent RP na uchod

prezy-stwa przekazał mu przybyły z Londynu dotychczasowy Polskiej. Insygnia Głowy Pa
ony na prezydenta Rzeczypospolitej ężsa. W grudniu 1990 r. został on zaprzysiLech Wał

ył ężdenckich. Zwyciniu i grudniu miały miejsce dwie tury wyborów prezyWe wrze
niewskim na czele. ksandrem Kwa

czypospolitej Polskiej (SDRP) z Ale-utworzona nowa partia o nazwie Socjaldemokracja Rze
ar PZPR. Prawie natychmiast została („ ich przewodniej siły narodu”) wyprowadzono sztand

owskiego z sali obrad XI zjazdu cu stycznia 1990 roku. Na polecenie Mieczysława Rakko
ywot w czyła swój  zakoW Polsce, dawna „przewodnia siła narodu”  czyli PZPR ń ż
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ski cym składzie: Eugeniusz Brzezipujd w nastnicki. Wybrano Zarzwodniczył Stefan Le
anie Członków. Zebraniu prze-24 lutego 1991roku miało miejsce kolejne Walne Zebr

ski ponownie prezesem Eugeniusz Brzezi

nie.  w naszej Ojczyna to wszystko, co działo si
cych w Australii  Polaków mieszkaj tło przemian i reakcj o tym, aby pokaza Pisz

Litwy, Łotwy i Estonii. 
ść całkowicie, a Jelcyn uznał niepodległowładzy doszedł Borys Jelcyn. ZSRR rozpadł si

e przegrali i do tak „Pierestrojki”  M. Gorbaczowa, ale sami zamachowcy Obalono twórc
r. w ZSRR miał miejsce zamach stanu. rszawski. Niedługo potem, to jest 19 sierpnia 1991 

zano militarny Układ Wa-ca koniunktura zagraniczna. 1 lipca 1991 r. rozwitemu sprzyjaj
 Polski. Była ku  dekomunizacj nadzieja na pełncznych Antoni Maciarewicz. Pojawiła si

du został Jan Olszewski, a ministrem spraw zagrani-23 grudnia 1991 r. premierem rz
eniu do utrwalenia demokratycznych przemian. ążumacniały rodaków w d

kie przemówienia do narodu tku czerwca, a drugi raz w połowie sierpnia. Papiesna pocz
ty Jan Paweł II. Najpierw wiał do Polski Ojciec  W 1991 roku dwa razy przyje

enie polskich długów o 50 %. umo
sztof Bielecki. Jego sukcesem było mierem w dniu 13 stycznia 1991 roku został Jan Krzy

d. Nowym pre- rzsy na prezydenta Polski, zmienił sieniu Lecha WałężPo zaprzysi
olsce w 1991 r . Nadzieja na utrwalenie przemian demokratycznych w P

ki i Zenon Sobecki. listopada byli Stanisław Koplin, Hieronim Chaustows
 ciele na Ottoway. W poczcie sztandarowym, w dniu 11 w kowid zamówił Mszzarz

 w 1918 roku ci przez Polsknicki. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległoStefan Le
 składał zku Polaków DMK trzymał Stanisław Koplin, a wieniecskim. Sztandar Zwiku Katy

zowało „Apel Poległych”  przy Pomni-Kombatantów. W dniu 17 sierpnia 1990 r. SPK zorgani
kich ołnierza Polskiego organizowało Stowarzyszenie Polsta wi z okazji  Imprez

122 Macierz Szkolnstyczna, przygotowana przez Polsk
 oficjalna i arty-ęśćmiała miejsce czOttoway. Po południu w sali głównej Domu Kopernika 

ciele na  w kowito Msz rozpocz 3-Majow11 listopada. W 1990 roku Akademi
ci w dniu ta Niepodległowiołnierza w dniu 15 sierpnia i ta wilenia Konstytucji 3 Maja, 

cie obchodzili rocznice z okazji uchwa-dego roku uroczyPolacy w Adelajdzie ka
Akademie rocznicowe w 1990 roku  

e i tu w Adelajdzie.  icie takpowiew zmian ustrojowych w Polsce znalazł swoje odb
e , ji Polskich Organizacji. Okazuje sisiedział w Domu Mikołaja Kopernika - prezes Federac

dzie e na tak zaszczytnym miejscu b Jeszcze kilka lat temu nikt by nie przewidział, 
cji  Andrzej Szczygielski. Rod Sawford oraz prezes Federacji Polskich Organiza

dzy innymi członek Parlamentu Federalnego stralijscy. Przy stole honorowym zasiedli mi
cie au-i oraz gocie. Byli obecni na nim prezesi polskich organizacjbiegał bardzo uroczy

cenia i otwarcia Domu Mikołaja Kopernika) prze-wilutym 1990 roku Bal Rocznicowy (po
y organizacji dobre dochody. W W latach 80-tych i 90-tych, bale i zabawy przynosił

Bal Rocznicowy w 1990 roku

121kujemy, jako koordynatorowi...Telewizyjnej, za co z góry serdecznie Panu dzi
ci Ekipie Radiowo – szej wiadomopowywo – Telewizyjnej. Uprzejmie prosimy o przekazanie 

e zaproszenie dotyczy tylko Ekipy Radio-, nid Domu Kopernika pragnie wyjaszania, Zarz
 nieprzyjemnych sytuacji wypra-ąćdana. Aby uniknżąci polskich Klubów jest niepokszowi

 w ść czasami osoby, których obecnoe Ekipie tej towarzysz, my si12:00. Dowiedzieli
dziernika 1990r. na godzin 27 pa– Telewizyjnej z Polski, w Domu Kopernika na sobotę ź ę 
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dziernika1990. pa

skiego z dn. 18 ynek J.Dudzizku Polaków DK do Sekretarza Do List Prezesa Zwi121
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 lekcyjnych, organizowano dzie-ęćnie od cotygodniowych zajnowego i federalnego. Niezale
du sta-zku. Ponadto dostawała grant od rzd ZwiSzkoła była finansowana przez arz

124cznie 12 nauczycieli i instruktorów. łrek Ptak z parafii Ottoway. W 1991 roku zatrudniano
iewska, Halina Górka oraz ks. Ma-, Halina Pietrzak, Lila Wałkuski, Małgorzata Pruchnta Sty

bie-ska-Sarecka. Ponadto w Szkole uczyli m.in. Eld) była Maryla Szyma przez arznowan
 (mia- kierowniczk. Now gimnazjaln klas jedn 104. Zorganizowano teuczniów, bo a

ść rekordowa iloi rodzice. Zapisała si1991). Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele 
ciele Ottoway (dnia 17 lutego  w Kowito MszNowy rok szkolny rozpocz

 uczniów w Szkole Mikołaja Kopernika w 1991 r . śćRekordowa ilo

ciem. yczliwym przyj z dym razem spotykał sizku i za ka Zwiodwiedzał potem siedzib
kowski wielokrotnie co. Konsul generalny dr Grzegorz Piewitany został owacyjnie – na stoj

 z członkami tej organizacji. Po-  w Domu Mikołaja Kopernika, gdzie spotkał siył wizytzło
i Andrzeja Szczygielskiego) 14 marca 1991 roku (w towarzystwie prezesa Federacj

 krajowi zamieszkania – Australii. śćjalno
 i lo- pracężkował im za patriotyzm oraz za ich cistwie. Podzidzom polskim na uchod

ci legalnym wła-nych bitew i za dochowanie wierno na polach rókował im  za walkpodzi
knych słowach kowski powiedział im to, czego oczekiwali. W piDr Grzegorz Pie

swojej Ojczyzny - wolnej od dominacji sowieckiej.  
 z  przedstawicielem hcieli porozmawiaskiej. Mimo podeszłego wieku przyszli wszyscy, bo c

tokrzy-wiołnierze Armii Krajowej i Brygady Cassino i Frontu Zachodniego. Byli obecni 
ołnierzami spod Tobruku, Monte nia 1939 roku, ołnierzami wrzeWielu z nich było 

. Polsk
mi, którzy z upragnieniem czekali na woln z lud siprzyjechał do Adelajdy, aby spotka

ci w Australii. 13 marca 1991 roku konsul  odwiedzin głównych skupisk polskiej społeczno
kowski. W niedługim czasie dokonał on generalny Rzeczypospolitej Polskiej dr Grzegorz Pie

munistyczny) konsul tku 1991 r. przyjechał do Australii (pierwszy niekoNa pocz
dzeniem.  

 powo-czyły sim. Starania te zakoSydney i Canberry dyplomatów o rodowodzie PRL-owski
d RP w Warszawie odwołał z by rzPolskie organizacje w Australii czyniły starania, a

opernika Konsul generalny Rzeczypospolitej  Polskiej  w Domu K

”   Domu Kopernika do spraw politycznych.  mieszania si
 „nie  taktykcie do Federacji było wyrazem zerwania z poprzedniPonowne wej

anizacji 15 lipca 1991 r. ty ponownie do Federacji na Walnym Zebraniu tej orgstał przyj
zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika zo-pienia do Federacji. Zwichniczne sprawy przyst

 te-izania kontaktów z Andrzejem Szczygielskim, aby omów do nawizał siski zobowizi
ceduralne. Prezes Eugeniusz Brze- Pozostały do załatwienia jeszcze tylko kwestie pro

  123testowali.
 nie pro-nie. Dawni przeciwnicy Federacji tym razem juUchwała przeszła jednogło

zku do Federacji Polskich Organizacji. pienia Zwidu) w sprawie przyst(na zebraniu zarz
ski postawił oficjalny wniosek W dniu 5 kwietnia 1991 r. prezes Eugeniusz Brzezi

puje do Federacj i  -  15 lipca 1991 zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika wstZwi

Stanisław Koplin, Leon Łapko i Piotr Andrecki. 
i Richter, Józef Klok, ski, Józef Czerniawski, Hieronim Chałustowski, WillAndrzej Dolaci
Klimczak, Michał Rój ski, Stanisław Kapusta, Feliks Orłowski, Kazimierz Bolesław Rawi

czewska, Tadeusz Figurski, ska, Stella Sieczysław Karpierz, Jerzy Kapusta, Maria Brzezi
siorek, Michał Rój, Mie-ka, Kazimierz GZacierowski, Stanisław Filipiak, Franciszek Ma

Biblioteki), Władysław nicki (public officer), Maria Kudyba (kierowniczka nik), Stefan Le
bol (sekretarz), Zenon Sobecki (skarb-ka (wiceprezes), Stanisław Z(prezes), Tadeusz Mań ę
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Szkoła Mikołaja Kopernika w latach 1992-1993 

126Mayor of Woodville. 
czał zku Polaków Domu Kopernika. Dyplomy wronym działaczom ZwiUznania zasłu
my  dla organizacji premier John Bannon przyznał Dyplo roczniczku z wa W zwi

1992 roku. 
nia  podczas Balu w dniu 26 wrzecie loterii odbyło signibył bilet lotniczy do Polski. Ci

 wygran, której główn loteriono zrobistralijskich. W celu uatrakcyjnienia Balu postanowi
ci au--lecia z udziałem go Komitet Obchodów zaplanował zorganizowanie Balu 40

125bol i Mieczysław Karpierz.kowiak, Stanisław Z
ka, Władysław Zacierowski, Stanisław Grze-nicki, Franciszek MaJerzy Kapusta, Stefan Le

ska-Sarecka, ska, Maryla Szymaski, Maria Brzezicia, do którego weszli: Eugeniusz Brzezi
d powołał Komitet Obchodów 40-le-. Zarz jubileuszow imprez specjalnnowiono uczci

 posta-enia Polskiej Szkoły w Alberton. RocznicW 1992 roku mijało 40 lat od zało
nia 1992) Bal 40-lecia (26 wrze

  Józef Janiszewski i P. Borowiec.
Stanisław Kapusta, Feliks Orłowski, Koplin, Leon Łapko, Jerzy Andrecki, Jerzy Kapusta, 

Willy Richter, Józef Klok, Stanisław 
ski, mierz Klimczak, Antoni Dolaci

ski, Kazi-eusz Figurski, Bolesław Rawi
kowiak, Tad-Staszyc, Stanisław Grze

ska, Kazimiera Popek, Mirosław Brzezi
Karpierz, Józef Czerniawski, Maria 
Hieronim Chałustowski, Mieczysław 
naszak, Michał Kyc, Michał Rój, 

ka, Roman Ucinek, Zygfryd Pa-Ma
nisław Filipiak, Zenon Ebel, Franciszek 
szkoły), Władysław Zacierowski, Sta-

ska – Sarecka (kierowniczka Szyma
(kierowniczka biblioteki), Maryla 

nicki (public officer), Maria Kudyba Le
bol (sekretarz), Stefan Stanisław Z

(wiceprezes), Zenon Sobecki (skarbnik), 
ka ski (prezes), Tadeusz MaBrzezi

cym składzie: Eugeniusz pujnast
 w  kadencjd na rocznWybrano Zarz

.  Mieczysława Lepk
dnia 17 lutego wieloletniego prezesa 

 zmarłego  ęć ciszy uczczono pamiMinut
sce kolejne Walne Zebranie Członków. 

1 marca 1992 roku miało miej-

ski W 1992 roku prezesem jest nadal Eugeniusz Brzezi

becki.  
 prowadził Zenon So-Ptak. Imprezparafii Ottoway Włodzimierz Sobolewski i ks. Marek 

d byli ks. proboszcz mi honorowymi na Wieczorze Kolśćdy oraz wystawili „Jasełka” . Gokol
piewali d w dniu 26 grudnia. Recytowali wiersze religijne, gramem podczas Wieczoru Kol

piły z własnym pro-ynki” . Wyst na Festiwalu „DoDzieci bardzo dobrze spisały si
.   etniczncjwej  ulicami Adelajdy zorganizowanej przez organiza

o-li udział w paradzie młodziedzierniku 1991 uczniowie wzie wycieczki. W paciom takż ź ę ż
ę ą
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Kolęd” w Domu Mikołaja Kopernika

Przez kilkadziesiąt lat organizowała „Wieczory 

przy Związku Polaków Domu Mikołaja Kopernika. 

 nauczycielka i wieloletnia kierowniczka Biblioteki

Maria Kudyba  
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129Oleszczuk i Ryszard Przybyłek. 
Piotr Borowiec, Marek Trepka, Jerzy Jerzy Kapusta, Feliks Orłowski, Józef Janiszewski, 

 Jerzy Andrecki, Stanisław Kapusta,  Klimczak, Józef Klok, Stanisław Koplin, Leon Łapko,
ski, Kazimierz ski, Bolesław RawiMirosław Staszyc,  Zdzisław Wałkuski, Tadeusz Figur

ska, Kazimiera Popek, ria Brzezistowski, Mieczysław Karpierz, Józef Czerniawski, Ma
nicki, Michał Rój, Hieronim Chału-Józef Kral, Zygfryd Panaszak, Michał Kyc, Stefan Le

ka, k, Zenon Ebel, Franciszek Madysław Zacierowski, Roman Ucinek, Stanisław Filipia
cym składzie: Wła-pujd w nast biblioteki Maria Kudyba. Ponadto wybrano Zarzrowniczk

m Stanisław Kramarczuk, a kie-bol, skarbnikiem Zenon Sobecki, rzecznikiem prasowy
ka, sekretarzem Stanisław skiego. Wiceprezesem został Tadeusz MaEugeniusza Brzezi

 Członków. Prezesem wybrano 28 lutego 1993 miało miejsce kolejne Walne Zebranie
ski ponownie  prezesem Eugeniusz Brzezi

 w  kwietniowym  numerze „Słowa Polskiego” . si
kowanie, które ukazało bol wysłał specjalne podzipomoce szkolne. Sekretarz Stanisław Z

czniki i , przekazał do Domu Kopernika swoje podrciu na emerytur1993 roku, po przej
ich szkół zrzeszonych w PMS. W  Florian Witholtz był wieloletnim inspektorem polsk

.  została Ela Styrowniczk
 kie-ca roku. Now tylko do ko funkcj tniej pełni wczebol zgodziła siszkoły. Wiesia Z

piła zmiana na stanowisku kierownika czeniu roku szkolnego nast Zaraz po zako
wiadectw.  anie dniu w Domu Kopernika był koncert uczniów oraz rozd

ołu-w. w intencji dzieci , rodziców i nauczycieli. Po pOttoway) odprawiona została Msza 
ciele czenie roku szkolnego. Tego dnia rano (w ko- 5 grudnia 1993 roku miało miejsce zako

; ci przez Polsklejnej rocznicy odzyskania niepodległo
ci artystycznej akademii  z okazji ko-ęścz- 14 listopada 1993 roku  uczniowie brali udział w 

ce ludowe; ta
czyły polskie piewały i tapiły dzieci ze Szkoły Mikołaja Kopernika. artystycznej wyst

ci ęśynki” . W cz kolejny Festiwal „Dodziernika 1993 roku w Adelajdzie odbył si- 24 pa

128; winich Mszmi pojechał ks. Marek Ptak z Ottoway. Odprawił dla ver. Razem z dzie
 uczniów do Polish Hill Ri-zku sfinansował wycieczkd Zwidzierniku 1993 r. zarz-  W pa

ludowych; 
cioła w polskich strojach zli do koudziałem ks. arcybiskupa Faulknera. Uczniowie przys

w. odpustowa, z ciele na Ottoway odprawiona została Msza  - 22 sierpnia 1993 r. w ko
cie”  Dnia Matki; wiły udział w Akademii 3-Majowej i „W maju 1993 dzieci wzi

wych.  
ców ludo-piewu i polskich tayła nauka historii Polski, geografii i religii. W programie b

e mie. Uczono takzyka polskiego w mowie i pi jProgram Szkoły obejmował nauk

127 11, 433 dolarów.  sumcznca, łpiewu i tainstruktorom 
 nauczycielom oraz  zek Polaków Domu M. Kopernika wypłacił w roku 1993,Zwi

zej Trepa. Simone Caruana, Marta Gruszka,  Roman Malita i Andr
ca uczyli: piewu i ta na Studia). u signowała w trakcie trwania roku szkolnego po dostani

bol i Małgorzata Pruchniewska (zrezy-arnowiecka, Stanisław Z, Cecylia bieta StyEl
a Hemperek, Stanisław Konieczny, ska. Ponadto grono nauczycielskie stanowili: Urszul

 była Lila Wałku-pczynibol, a jej zastKierownictwo Szkoły powierzono Wiesi Z
ze swego stanowiska, a potem z pracy dydaktycznej. 

ska-Sarecka. W lipcu 1992 roku zrezygnowała została  nauczycielka z Polski Maryla Szyma
ciowej” ). Kierowniczkj „posolidarnoto dzieci z najnowszej fali emigracyjnej (tak zwane

 uczniów. Były śća iloszczała (w tym okresie) duDo Szkoły Mikołaja Kopernika uczę ż
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 28 lutego 1993.  Sprawozdanie z Walnego Zebrania Zwi129
bol  -  do Rodziców . i Z List kierowniczki Szkoły  Mikołaja Kopernika, Wies128

zku Polaków Domu Kopernika. ch Zwi Rozliczenia wydatków szkolnych za 1993 rok, w akta127
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Stanisław Kramarczuk  

cy dolarów.   7 tysił sumgnc osi $21,693.00. Deficyt tylko za jeden miesisie, a
,340.00, a rozchód w tym samym okre-kładu, w lutym 1993 r., ogólny przychód wyniósł $14

 I tak dla przy-zku był zaniepokojony gwałtownym wzrostem wydatków.d Zwi Zarzą ą

ż ą ą ą ę ę
 

                                                          

 Hrycek.  PMS Maricielami Szkoły Mikołaja Kopernika i  prezesk
dzy nauczy- pomiem do nieporozumienych ze stacji 5 EBI-FM. Na tym tle dochodziło czas

e wierszyki w polskich audycjach radiowych nadawa-go Ciała w Royal Park. Mówiły tak
e-rocesji Bozku. Dzieci brały udział w akademii 3-Majowej i w Pd Zwidofinansował zarz

 do Monarto. Wycieczk zorganizowała uczniom wycieczkKierowniczka Ela Sty
ców ludowych.  i polskich ta

ni  pieeografii). Ponadto dzieci uczyły sipolskiego oraz przedmiotów ojczystych (historii i g
zyka składzie co poprzednio. Uczono jPersonel nauczycielski pozostał prawie w tym samym 

ciele na Ottoway dnia 27 lutego 1994 r.  w kowito MszNowy rok szkolny rozpocz
 szkoły w 1994 r . śćDziałalno

nicki i Stanisław Kramarczuk. DMK Stefan Le
zku Polaków ch przedstawicieli ZwiPrezydium Federacji Polskich Organizacji weszło dwó

cznika „Słowo Polskie” . Do zki wydawania miesi obowi Na jej „barki”  spadły te

130została wybrana na prezesa przez aklamacj
e nie było innego kandydata, Izabella Picheta kandydowanie Izabella Picheta. Z uwagi na to, 

 na  namówicu dała sinionego stanowiska prezesa Federacji. W kocie po nim opróna obj
 zgodzitku nikt nie chciał si. Na pocz konsternacjodmowa kandydowania wywołała pełn

w prezydium Federacji. Jego niej nie powiadomił o swojej decyzji innych członkóWcze
 o ponowny wybór. du na stan zdrowia, nie ubiegał siAndrzej Szczygielski, ze wzgl

nicki.  fan Le
ska i Ste-erzy Andrecki, Maria Brzezizacji. Delegatami z Domu Mikołaja Kopernika byli: J

 kolejne Walne Zebranie Federacji Polskich Organi-Dnia 25 lipca 1994 odbyło si
cu 1994 r . Zmiana prezesa Federacj i Polskich Organizacj i w lip

 Biblioteki przy Domu Mikołaja Kopernika.Mirosław Staszyc – wieloletni Zastępca Kierowniczki
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tórzy wybudowali Dom Ko-c członkowie fundamentalni (tak zwani budowlani), kByli wi
lał trzy typy członkostwa. zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika okre Statut Zwi

 roztrwoniony. tek Organizacji mógłby byce”  i cały maj
 w „niepowołane  sie dostamodorobek pokolenia, które wybudowało Dom Kopernika, 

e z czasem , na przyczyna konfliktów. Obawiano sie jeszcze jedna wanalnych. Była tak
ch lub ambicjo-nie jednak nie ustały. Dotyczyły one spraw osobistycia i wa Napi

 politycznych.  zagadnieporuszano ju
olsce, na terenie Domu Kopernika nie frakcje: prawicowa i lewicowa. Po upadku komuny w P

 dwie  wtedy ze sobcierały siney. głównie stosunku do Federacji i konsulatu PRL w Syd
nie spraw politycznych, ksze „nieporozumienia” , ale dotyczyły one przewamniejsze lub wi

e były  i konfliktów. W poprzednich latach takęćł w atmosferze napi1995 rok upłyn
zku Polaków Domu M. Kopernika  Konflikty w Zwi

cych udział w POLART-94. ralii, biorliderów poszczególnych grup i zespołów z całej Aust
cowe spotkanie  na ko Główn Salpnił bezpłatnie swojcznia 1995 Dom Kopernika udost

skich chórów. I wreszcie 5 sty- 4 stycznia 1995r. w Domu Kopernika był koncert pol
przeznaczono na potrzeby Festiwalu.  

p kabaretu oraz dyskoteki, z których dochód  na wyst Główn Salpnił bezpłatnie swojst
rnika udo-cym Komitetu POL-ART Henrykiem Krzymuskim, Dom Kopeoraz przewodnicz

zku dem Zwidzy zarzniejszego porozumienia zawartego pomiART – 94. Na mocy wcze
 ogólnoaustralijski Festiwal POL-Na przełomie 1994/1995 w Adelajdzie odbył si

Wkład Domu Kopernika do Festiwalu POLART – 94 

zacji. 
kszy dochód dla organi-nie zabawy przynosiły najwizabaw. Jeszcze do niedawna, to wła

du wywołał fakt zbyt niskich dochodów z  Zaniepokojenie niektórych członków zarz
zasadny. 

tpliwie, cel tych donacji był w. Niewuczniów Szkoły Mikołaja Kopernika – kilkaset dolaró
t dolarów, dofinansowanie wycieczki dziesięćlarów, donacja dla Zespołu „Małe Tatry”  – pi

t do-dziesięćcie picie Sali – dwieka dla PMS na wynaj – sto dolarów, zniynkow doteri
fant na lo-tnienia poległych pod Monte Cassino – sto dolarów, zrobienie tablicy dla upami

c dolarów, dla SPK na  ZSRR) – tysiGoniewicza (pomoc polskim szkołom na terenie byłego
 roku przyznano donacje na: Fundacjwanie Szkoły im. Mikołaja Kopernika. Ponadto w 1994

 w wydatkach było coroczne dofinansowy- pozycjkszne cele. Najwidu na rónacje zarz
sie miały miejsce liczne do-Było wiele przyczyn tego zjawiska. W tym samym okre

cy.  dolarów, a przychód zaledwie 6 tysi
cy  wyniósł 15 tysikszy miał miejsce w sierpniu 1994, kiedy to rozchódetowy. Najwibud

ny deficyt cznych  gro w rozliczeniach miesiW 1994 roku ponownie pojawił si
zku  Nieprawidłowa gospodarka finansowa Zwi

głosowania poprzez  tzw. „proxy” .  
śćliwoe istnieje mo, ł opinii adwokata w tej sprawie. Okazało signJerzy Andrecki zasi

ch 2/3 wszystkich członków.  potrzebnych zmian w Statucie, bo nie było wymaganyuchwali
na było  była niska. Nie mo Frekwencja członków budowlanych na Walnym Zebraniu

131du.ród niefunkcyjnych członków Zarze i wkszych zmian tak
 Kudyba. Nie było wi biblioteki Marickiego, Kierowniczkorganizacyjnym Tadeusza K

ka, kierownikiem nickiego, rzecznikiem prasowym Stanisława Kramarczuofficer Stefana Le
bola, public , sekretarzem Stanisława Zski, skarbnikiem wybrano Tadeusza MaBrzezi

. Prezesem nadal pozostał Eugeniusz  kadencj rocznpndokonano wyboru władz na nast
onych sprawozdaniach  Walne Zebranie Członków. Po zło27 lutego 1994 odbyło si

zku wybrano prawie w niezmienionym składzie d ZwiW 1994 roku zarzą ą
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Stanisław Kramarczuk  

ywotnimi. du – razem z członkami do do zarzz organizacji. Tylko oni mogli wchodzi
i nie usuwalni  corocznych składek członkowskich i praktycznie bylpernika. Oni nie płacili już

ć ą ż
 

                                                          

anisław du weszli: Zenon Sobecki, Władysław Zacierowski, StWałkuskiego. Ponadto do Zarz
opiekunem szkoły Zdzisława , kierownikiem Klubu Władysława  Zacierowskiego, a Ma

usza bol odmówił kandydowania). Skarbnikiem wybrano Tadewy sekretarz Stanisław Z
sława Kramarczuka (dotychczaso-piły zmiany. Na stanowisko sekretarza wybrano Staninast

du . W składzie arz Andreck Krystynskiego, a wiceprezesknownie Eugeniusza Brzezi
 druga tura Walnego Zebrania. Prezesem wybrano po-Dnia 30 lipca 1995r. odbyła si

Wybór  nowych władz w połowie 1995 roku 

132zki, bo tak przewiduje statut. swoje obowipełni
dzie musiał d b wybory. Do tego czasu stary zarzy powtórzye za pół roku naledowali, 

cu uczestnicy Walnego Zebrania zdecy-dzie. Organizacji groził kryzys. W kofunkcji w zarz
nych cie wa na objiło siski odmówił kandydowania), ale wiele osób nie zgodzBrzezi

o dotychczasowy prezes Eugeniusz wda wybrano nowego prezesa Zdzisława Wałkuskiego (b
. Co pra- awanturczyło sikoWalne Zebranie Członków w dniu 19 lutego 1995 r. za

. śćoraz podejrzliwo
 nieporozumienia  siły rodzine propozycje i na tym tle zaczciowej). Padały róposolidarno

 z nowej fali emigracyjnej (tak zwanej cemu siorganizacji młodszemu pokoleniu, wywodz
du liwienie wchodzenia do zarzo wprowadzenia poprawek do statutu. Chodziło im o um

 nad potrze- sili zastanawiaywotni zaczNiektórzy członkowie fundamentalni i do
dzie.  dy stanowisk  funkcyjnych w zarz

tnych do obsa-piło zjawisko braku ch, gdy wystkszył sipi. Problem ten powikto ich zast
 pytanie . Pojawiło si. Organizacja „kurczyła”  siło systematycznie wymierapernika zacz

niczych Domu Mikołaja Ko-W latach 80-tych i 90-tych XX wieku pokolenie budow
le przestrzegane). cidu (nie było to jednak do zarz

i wchodzici 10 dolarów. Na mocy starego statutu nie mogli onopłacenie składki w wysoko
 do organizacji poprzez śćno przynale swojdego roku musieli odnawiakter okresowy. Ka

ernika. Ich członkostwo miało chara-Members. Były to osoby, które nie budowały Domu Kop
l Club e jeszcze jeden typ członkostwa, a mianowicie SociaStatut przewidywał tak

nki.Domu Mikołaja Kopernika -  inicjator Festiwalu Doży

zy Andrecki - wieloletni prezes Związku Polaków Ambasador RP w Australii Agnieszka Morawińska i Jer
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zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwią  

                                                          

ł nicki objh poprawek do statutu. Leskim oraz J. Andreckim na tle wprowadzenia ostatniczi
du „na stałe” , po konflikcie z prezesem E. Brze- z zarznicki wycofał siStefan Le

135została Ela Sty
 szkoły sa Johnson.  Kierowniczkski, Kazimiera Czerniakiewicz, Marian Radzik i TereWasi

 ka, Stanisław Kapusta, Władysław Zacierowski, JerzyKazimierz Klimczak, Tadeusz Ma
ski, Feliks Orłowski, ska, Lila Wałkuska, Zygfryd Panaszek, Tadeusz FigurMaria Brzezi

stowski, Adolf Rzemieniuk, ka Michał Kyc, Krzysztof Nasiłowski, Hieronim ChałuMa
czycki, Franciszek ilipiak, Józef WrMaria Kudyba (kierowniczka Biblioteki), Stanisław F

ic officer), cki (kierownik organizacyjny), Jerzy Andrecki (publ(kierownik klubu), Tadeusz K
becki (skarbnik), Zdzisław Wałkuski prezes), Stanisław Kramarczuk (sekretarz), Zenon So

ski (prezes), Krystyna Andrecka (wice-cym składzie: Eugeniusz Brzezipujd w nastzarz
 kolejne Walne Zebranie Członków. Wybrano  Dnia 25 lutego 1996 roku odbyło si

ski ponownie prezesem Eugeniusz Brzezi

zku.   Zwi
 na kandydowanie do władz dziło siZ tych ponad 200 członków, tylko 10 – 15 procent go

c „Social Club Members” . zku Polaków DMK - zostajkszali grono członkowskie  Zwipowi
, to tylko nieliczni jej przedstawiciele ciow „posolidarnoli chodzi o emigracjklubem. Je

e Dom M. Kopernika jest ich c, aj swoich ojców uwaktórzy z nich kontynuowali tradycj
 do klubów australijskich. Nie-szczazyk angielski i równie dobrze mogły uczskonale j

nika urodzone w Australii znały do-(szacunkowo) 70 lat. Dzieci budowniczych Domu Koper
rednia wieku członków wynosiła  pogarszała. Emigracja powojenna wymierała. wa stale si

 tylko 210. Struktura wieko-było ich juczłonków. Liczba ta systematycznie spadała. W 1995 
0 zek Polaków Domu Mikołaja Kopernika liczył ponad 50W latach 70-tych Zwi

 bazy członkowskiej   Zmniejszanie si

134 wokół siebie grono młodszych od siebie osób.pnych kilka lat. Zdołał zgromadzi
Federacji przez nastzku Polaków w Południowej Australii. Stał na czele wy prezes Zwi

pa dotychczaso-. W takiej sytuacji nowym prezesem został Józef Gla o reelekcjubiegała si
 24 lipca 1995 roku. Izabella Picheta nie  Kolejne Walne Zebranie Federacji odbyło si

 do kontynuowania dorobku swoich poprzedników.  ła siniem domu”, nie garn
dza-mi oraz „urz, dzieta pracwiata. Najnowsza emigracja zaj z tego wicieli odeszło ju

 w podeszłym wieku. Wielu jego przedsta-Pokolenie emigracji powojennej było ju
ołecznej.   tylko przez  jeden rok. Brakowało ludzi do pracy sp

ji oraz redaktorem „Słowa Polskiego”  Organizacji. Izabella Picheta była prezesem Federac
e w Federacji Polskich dzie Centralnego Domu Polskiego, a takcierzy Szkolnej, w zarz

skiej Ma-e dla innych polskich organizacji. „ Iskrzyło”  w Pol1995 rok był trudny tak
e Kryzysy w innych polskich organizacjach w Adelajdzi

 członkowskich. pnych walnych zebraone jeszcze pojawiały podczas nast
 sizku Polaków Domu Kopernika. B w Zwięćrodziny. Zmiana statutu nie uspokoiła napi

m osobom z e na przekazywanie członkostwa fundamentalnego innynizacji. Pozwoliło tak
dzie orga-nie stanowisk w zarzliwiło to członkom z Social Club Members na zajmowaUmo

ki zarejestrował nowy statut.  Jeszcze przed wyborami public officer Jerzy Andrec

133Czerniakiewicz.bol, Adolf Rzemieniuk, Feliks Stryczak i Kazimiera 
ski, Stanisław i, Bolesław RawiKazimierz Klimczak, Feliks Orłowski, Henryk Wilhelm

, Zygfryd Panaszek, Tadeusz Figurski, ska, Maria Kudyba, Mirosław Staszyc, Wojciech Trepa
ska, Lila Wałku-wski, Maria Brzezirniawski, Michał Kyc, Michał Rój, Hieronim Chałusto

ka, Zygfryd Panaszak, Józef Klok, Józef Cze-Filipiak, Jerzy Andrecki, Franciszek Mań
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 25 lutego 1996.  Protokół z Walnego Zebrania Zwi135
anizacji z dnia 24 lipca 1995.  Protokół z Walnego Zebrania Federacji Polskich Org134

zku Polaków Domu Kopernika z dnia 30 lipca 1995.  Protokół z Walnego Zebrania Zwi133
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  138du byli wtedy za naruszeniem konta inwestycyjnego.członkowie zarz
e prawie wszyscy  konto inwestycyjne. Było dziwne,  sum o takwał, aby zmniejszy

ski zapropono-c prezes Eugeniusz Brzezidzy, wiobrotowym organizacji nie było tyle pieni
cy dolarów. Na koncie cy za 10 tysiniajt nagła odpowiedni sprzPostanowiono kupi

 do Domu Kopernika. gniemy młodzie DISCO, to wtedy przyciy robiwych) zabaw, nale
e w miejsce tradycyjnych (czasem deficyto-ali, du uwaNiektórzy członkowie zarz

cy dolarów cego za 10 tysiniajtu nagłaKupno sprz

 fundusze nagromadzone w poprzednich latach. e straty. Kurczyły sie przynosiły dui tak, 
cyjnego nie przynosiły zysku. Bywało roku. Zabawy organizowane przez kierownika organiza

ciokrotnie na przestrzeni 1997  sze aetowe pojawiały siczne deficyty budkowało. Miesi
 skompli-t jeszcze bardziej jzku wcale nie uzdrowiło sytuacji finansowej, a nawesie dla Zwi

skiego, w bardzo trudnym okre-cie pozycji skarbnika przez prezesa E. BrzeziPrzej
funkcji. 

tna osoba do wykonywania tej  ch znajdzie sizki skarbnika do czasu, asam przejmie obowi
e wiadczył ski o prezes Eugeniusz Brzezi bez skarbnika. Dlatego tee funkcjonowamo

adna organizacja nie ny problem.  skarbnikiem. Powstał powa zostaNikt nie zgodził si
dowania.  tygodniach urzWojciech Trepa zrezygnował ze swej funkcji po dwóch

137ski.Wasi
uławnik, Andrzej Kowalik i Jerzy  Kazimiera Czerniakiewicz, Teresa Johnson, Władysław

nt Błaszkiewicz Krystyna Andrecka, Klimczak, Stanisław Kapusta, Feliks Orłowski, Zygmu
ski, Kazimierz  Bolesław RawiMirosław Staszyc, Ryszard Ziółek, Tadeusz Figurski,

ka, Zygfryd Panaszek, Krzysztof Nasiłowski, zczuk, Józef Czerniawski, Franciszek Ma
 Klok, Jerzy Oles-czycki, Stanisław Filipiak, Adolf Rzemieniuk, JózefWałkuska, Józef Wr

ska, Lila Brzezice osoby: Hieronim Chałustowski, Michał Kyc, Maria pujweszły nast
du epa. Ponadto do zarz Biblioteki Maria Kudyba, a skarbnikiem Wojciech Trkierowniczk

,  szkoły Ela Stycki, kierowniczk KJerzy Andrecki, kierownikiem organizacyjnym Tadeusz
czycki, public officer u Józef Wrsekretarzem Stanisław Kramarczuk, kierownikiem Klub

ski, wiceprezesem Zdzisław Wałkuski,  władz. Prezesem pozostał nadal Eugeniusz Brzezi
 za ubiegły rok oraz wyboru nowych Domu Kopernika, na którym dokonano sprawozda

zku Polaków ie członków Zwi  16 lutego 1997 miało miejsce kolejne Walne Zebran
Rok 1997 przyniósł te same problemy 

.  kar w banku specjalnmusiała  zapłaci
ej zera i z tego powodu organizacja cu 1996 roku, poniobrotowym spadł w jednym miesi

ci na koncie dno. Stan oszcz jednak powstrzymarnego wzrostu wydatków nie udało si
dek. Nadmie-ył jednak rozsęż z organizacji. Zwycie obaj odejd na to, Zanosiło si

136wnikiem klubu Zdzisławem Wałkuskim.
skim, a kiero-dzy prezesem Eugeniuszem Brzezi Dochodziło do konfliktów pomi

wanego rezultatu. 
z rozrywkowych, ale nie dało to oczeki-dy poprzez organizowanie zabaw, bali i innych impre

 docho-kszycki próbował zwideusz Kdatki całej organizacji. Kierownik organizacyjny Ta
 wy-y produktów w barze były mniejsze nice ze sprzedafinansowa. Przychody pochodz

rawidłowa gospodarka ym problemem w Domu Kopernika w 1996 roku była niepDu
etowy ( w 1996 roku)  deficyt budbia siPogł

zku zmiany personalne były raczej „kosmetyczne” . Zwi
du ród niefunkcyjnych członków zarzkierownictwo polskiej sekcji Radia 5 EBI-FM. Wś ą
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nia 1997. zku Polaków Domu Kopernika z dnia 12 wrzedu Zwi Protokół z zebrania Zarz138
zku Polaków z dnia 16 lutego 1997.  Protokół z Walnego Zebrania Zwi137

zku Polaków Domu Kopernika z dnia 8 listopada 1996.du Zwi Protokół z zebrania Zarz136
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 do popularyzacji Domu Mikołaja Ko-e jubileusz był bardzo udany i przyczynił siuznano, 
czenie imprezy podano kilkudaniowy obiad. Ogólnie ca Południe. Na zakopiewajGrupa 

e Chór Cantores, Chór Polanki i pił Zespół Tatry, a takci artystycznej wystęś W cz
zku. etnich działaczy Zwirzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie)  dla wielol
d Krajowy Stowa-Zarzczył Dyplomy Nadzwyczajnego Uznania, (nadane przez chowski wr

ław Osu-ci polskich i australijskich. Konsul generalny Wies Po przemówieniach go
nister pełnomocny Wiesław Osuchowski. 

d polski reprezentował konsul generalny mi-cej i opozycji. Rzdzkilku senatorów z partii rz
niejszy wieloletni premier SA). Ponadto było Steve Condus i lider opozycji Mike Rann (pó

stawiciel premiera Australii Południowej skich instytucji. Na obchodach jubileuszu był przed
nych polskich organizacji oraz australij-ci z ró go liczb433 osoby. Zaproszono znaczn

ły w nim udział  21 lutego 1998 r. WziDługo przygotowywany jubileusz odbył si
bezpłatnie szereg potrzebnych prac remontowych. 

 pracował cały rok i wykonał cym Komitetu wybrano Zdzisława Wałkuskiego. Komitetcz
nika. Przewodni- go Komitetem Obchodów 25-lecia Domu Mikołaja Kopernowiono nazwa

. Po dyskusji posta-dza Kardynała Karola Wojtyłcenia i otwarcia tego obiektu przez Ksi
wipo w przyszłym roku jubileuszem 25-lecia oficjalnego cym byremontów, przed maj

dzie dokonanie wielu napraw i em bzorganizowania Komitetu Budowlanego, którego zadani
ił projekt du w dniu 28 lutego 1997 r. Zdzisław Wałkuski zgłosNa zebraniu zarz

 Jubileusz 25-lecia Domu Kopernika – 21 luty 1998 r .

cie. ródmieszawa 
gu Wyborczym War-natorów zarejestrowanych w Okr

 na posłów i se-Australii Południowej mogli głosowa
Obwodowej Komisji Wyborczej. Polacy zamieszkali w 

yczył swego lokalu na potrzeby zku ud Zwizarz
e i tym razem lejne wybory do Sejmu i Senatu RP. Tak

 w Polsce ko-nia 1997 r. odbyły si 21 wrze

140Kramarczuk. 
zku Polaków DMK – Stanisław du Zwikretarz zarz

cym Komisji został se-kołaja Kopernika. Przewodnicz
 Obwodowej Komisji Wyborczej był Dom Mi-siedzib

wych Komisji Wyborczych. W Australii Południowej 
 Obwodo-śćsulat Generalny RP w Sydney. Było sze

granicami. Referendum w Australii organizował Kon-
cy w Kraju  lub poza jego scy nasi rodacy, mieszkaj

 udział wszy-ąćndum konstytucyjne. Mogli w nim wzi
25 maja 1997 r. w Polsce miało miejsce refere-

Obwodowe komisje wyborcze w Domu Kopernika 

  139 od głosu.mała si
za wnioskiem było 18 osób, 2 przeciw i jedna wstrzy

. W głosowaniu skiegop. E. Brzeziblanco) czeków dla
 wych do regularnego przekazywania 2 podpisanych (in

uprawnione do podpisywania dokumentów finanso-
nia osoby d upowawnienia pracy skarbnika, Zarz

W celu uspra-ci: cej trepuj nast uchwałwersyjn
 kontro-to jeszcze jednW 1997 roku podj

 na inny. ci i trzeba było go wymienijako
tpliwej t ten był we sprz okazało, niej si. Pókszych transakcjach – lecz gotówkwi

 praktykuje przy cy nie zapłacono czekiem – tak jak siniajt nagła Za sprzę ś ą ę
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 Osuchowskiego (maj 1997).  Komunikat Konsula Generalnego RP w Sydney Wiesława140
zku Polaków Domu Kopernika z dnia 4 kwietnia 1997. du Zwi Protokół z zebrania Zarz139
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143nie pokryje kosztów honorarium tego zespołu.
e e nawet najlepsza frekwencja Polaków na tej imprezicy dolarów. Wiadomo było,  tysięćpi

p zespołu „Top One”  Dom Kopernika musiał zapłacidatki na owe imprezy. Za sam wyst
 takiego stanu były nadmierne wy-aden. Przyczynbra. Ale niestety zysk był niewielki lub 

e do- imprezach była tak z udziałem grupy artystów z Polski). Frekwencja na(w tym jedn
cki zrobił kilka ciekawych imprez W 1998 roku kierownik organizacyjny Tadeusz K

Kilka udanych imprez, ale małe z nich dochody 

Polskiej w Australii doktor Tadeusz Szumowski.  
asador Rzeczypospolitej   W tym samym roku Dom Kopernika odwiedził nowy amb

kwiatów. 
 biało-czerwonych zankły go wiDom Mikołaja Kopernika, gdzie dzieci szkolne powita

e odwiedził ana Wesołego. On takkuna duchowego Polonii Zagranicznej ks. abp. Szczep
ie-ród Polaków w Adelajdzie wywołała ponowna wizyta opcej rozgłosu w Chyba wi

d. alnie realizowane przez polski rz
 aktu-niejsze sprawy jakie se omówił wagłówne zadania jego formacji politycznej, a tak

lił c głos nakreki zabierajByła to wizyta czysto kurtuazyjna. Marian Krzaklews

142Polskich Organizacji Józef Glapa.
 przewodniczył nowy prezes Federacji  z przedstawicielami polskich organizacji. Zebraniusi

ci – Marian Krzaklewski. W Domu Kopernika spotkał politycznej Akcja Wyborcza Solidarno
cy partii udniowej przewodniczW listopadzie 1998 roku przyjechał do Australii Poł

na Wesołego w Adelajdzie Wizyta Mar iana Krzaklewskiego i arcybiskupa Szczepa

Stanisław Konieczny i Jerzy Kapusta. 
ski, Zbigniew Marszycki, Wasiuławnik, Andrzej Kowalik, Krystyna Andrecka, Jerzy 

rski, Teresa Johnson, Władysław ski, Mirosław Staszyc, Andrzej Dobosz, Tadeusz FiguNasi
, Tadeusz bieta Styska, Lila Wałkuska, Wala Sobecka, Elski, Maria BrzeziBolesław Rawi
kiewicz, ka, Michał Kyc, Krzysztof Nasiłowski, Zygmunt BłaszPanaszek, Franciszek Ma

ettner, Tadeusz Pajkowski, Zygfryd Rzemieniuk, Józef Klok, Andrzej Strzelecki, Zenon K
cym składzie: Stanisław Filipiak, Adolf pujdu wybrano w nast zarzęść cz Pozostał

141kiem szkoły Stanisław Konieczny.
 Biblioteki Maria Kudyba, a kierowni-cki, kierowniczkkiem organizacyjnym Tadeusz K

czycki, kierowni-kiem Klubu Józef WrKramarczuk, public officer Jerzy Andrecki, kierowni
non Sobecki, sekretarzem Stanisław ski, wiceprezesem Zdzisław Wałkuski, skarbnikiem Zezi

du. Prezesem został ponownie Eugeniusz Brze-cie, tym razem wybrano pełny skład zarzwi
I rzeczy-ci Walnego Zebrania wyznaczono na 12 lipca 1998 r. ęś drugiej cz Dat

cy. kilka miesi
 Walnego Zebrania za  tur drugy zorganizowadzie. Potrzeba na to czasu i dlatego nalerz

nych funkcji w za-cia wacenia ludzi do objtrz organizacji, w celu zachkonsultacji wewn
e istnieje potrzeba przeprowadzenia wiadczył, cy Walnego Zebrania osytuacji przewodnicz

dzie. W takiej ne w zarz zjawisko odmowy kandydowania na stanowiska funkcyjwtórzyło si
 na niczym. Po-czyła siakoWalne Zebranie Członków w dniu 15 marca 1998 roku z

du  Ponowne kłopoty z wybraniem zarz

 . ść popularnożąka zyskała duążci wierszem) o budowie Domu Kopernika. Księścz
 (w znacznej ąż napisał ksiJeszcze przed jubileuszem 25-lecia Wacław Szymaniak

zku. ród członków Zwichniony w
cony film-video i rozpowsze-ał nakrpernika w Australii Południowej. Z imprezy tej zost ę
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 28 maja 1998. du Zwi Protokół z zebrania Zarz143
zku Polaków Domu Kopernika z dnia13 listopada. du Zwi Protokół z zebrania Zarz142
zku Polaków Domu Kopernika z dnia 12 lipca 1998.  Protokół z Walnego Zebrania Zwi141
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du dokooptowano kolejne osoby. pnych zebraniach zarzzacyjnym Andrzej Dobosz. Na nast
czewska, a kierownikiem organi-ella Siezesem został Ryszard Chaustowski, public officer St

mi. I tak: wicepre-cych pozycji nowymi lud obsadzenia wakujWałkuski zgłosił propozycj
du, w dniu 12 marca 1999 r. prezes Zdzisław  Na pierwszym zebraniu nowego zarz

ce stanowiska. d do kooptacji nowych osób na wakujniło zarzZebranie upowa
dzie nie zostały obsadzone. Walne cje funkcyjne w Zarz

pozy-Grant, Teresa Johnson i Tadeusz Figurski. Niektóre 
a Błaszkiewicz, Zenon Sobecki, Krystyna Andrecki, Wal

cza, Zygmunt Wałkuska, Mirosław Staszyc, Roman T
Chałustowski, Kazimierz Klimczak, Józef Klok, Lila 

ski, Hieronim Nasiłowski, Michał Rój, Bolesław Rawi
ztof weszli: Stanisław Filipiak, Adolf Rzemieniuk, Krzys
du wnikiem szkoły Stanisław Konieczny. Ponadto do zarz

czycki, a kiero-Kudyba, kierownikiem klubu Józef Wr
 biblioteki Maria kiem Zenon Sobecki, kierowniczk

arbni-skiego, sekretarzem został Stanisław Kramarczuk, sk
Na nowego prezesa wybrano Zdzisława Wałku-

  146 nikomu naraspodarki finansowej, ale nie chce si
 na temat go-e mógłby wiele powiedziec, wiadczaj

ył swego sprawozdania rocznego Zenon Sobecki nie zło
 kierownika organizacyjnego. Skarbnik dowania na pozycj

cki, który odmówił kandy-pił Tadeusz KTak samo post
 na ponowny wybór. ski nie zgodził siBernard Brzezi

 Organizacji.  finansow krytykowano gospodarkdzie
na było przewi-tej atmosferze. Tak jak mogał w napi

zku Polaków przebie-  Wybór nowych władz Zwi

ałkuski  (21 luty 1999) Walne Zebranie Członków – nowym prezesem Zdzisław W

145dzie.mienia u innej wpływowej osoby w zarz
 nadmierne wydatki. Napotkał jednak na brak zrozu-sław Wałkuski próbował powstrzyma

cji. Kierownik klubu Zdzi-du, tym razem na tle gospodarki finansowej organizatrz zarzwn
 tarcia we-biły sicy dolarów. Pogł do 29 tysi jucych rachunków. Suma ta zmniejszyła si

żądze na opłacanie bienie z tej donacji pobierano pienilecz na konto „obrotowe” . To wła
onto inwestycyjne, e donacja Józefa Walczaka nie została wpłacona na k, Okazało si

czne wpływy.  szały miesine cele przewydatki na ró
cem deficytowym. Wy-e miesi tak luty okazał sici $6,512.00. Równiedeficyt w wysoko

 1999  roku powstał c styczee za miesie, Tym razem wydatki na „Sylwestra”  były tak du
e dochody dla Domu Kopernika. dego roku duZabawa sylwestrowa przynosiła ka

kszył problemy finansowe tek roku 1999 powiPocz

144wiła.
 popra- czas sytuacja finansowa znacznie sici $32,311.74. Na jaki w wysoko sumka

 po-tamencie dla Domu Kopernika dosyków naszej organizacji Józef Walczak, zapisał w tes
. Oto jeden z bezdzietnych człon-śćCałkiem nieoczekiwanie nadeszła dobra wiadomo

 pogarszał.  ciej. Tymczasem stan finansowy organizacji stale sięśły stawiane coraz cz
 straty. Tego typu pytania by-nianych”  imprez, które zamiast zysków przynosztakich „nagła

 organizowania ci nad celowo zastanawiali sidu zaczNiektórzy członkowie zarzą ę ę ć ś ą
ś ą

ę

ć
źną ę ś ś ę

 
 

ą ę
ż ż

ż ż ą ń
ś ż ę ż ą

ż ż ę
ę ż

ś ą -
ę ż ę ę ę

ą ą
ć
ą  

 

 
ą

ę ż
ć ę ą

ń ę
ą ą
ę

ż
oś ą ż ć

ę żać.

ą
ę

ą

ń

ę

ą
ż ą ą

ą
ę ą ź

ń
ę ą

 
 

zku Polaków Domu Kopernika z dnia 21 lutego 1999.  Protokół z Walnego Zebrania Zwi146
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n yet the Executive Committee has a an absurd situation where a member decided to resig
 member organization, and may lead to impinges on the free decision making processes of a

ttee of the Federation. As it stands the 4.8 need to consult in writing with the Executive Commi
 should be able to resigne without a The membership in Federation is voluntary. A member

unacceptable from a member’s point of view. Federation and in particular sub-Rules .....4.8 is 
:  ..... the proposed new Rules of the capuj była nastciowo zacytujęś czOpinia ta, któr

 na ten temat.  prawn do adwokata o opinid zwrócił sików Domu M. Kopernika. Jego zarz
zku Pola- niekorzystny dla ZwiPrzedstawiony projekt (z 1999 roku), wydawał si

   emat korekty statutu Federacji trwały długo.       
. Rozmowy na t- członkowsk organizacj uzgodniona z kato jego zmiana powinna by

, li chodzi o Federacju. Jeda organizacja posiada prawo do zmiany swego statutKa
Federacja zmienia swój  statut  

149cinnie.Białorusi bardzo go
ł dzieci z ce. Dom Kopernika przyje wykonywał regionalne tani ludowe, a takpolskie pie

kne piewał przepispół „Pierwiosnek”  przyszli Polacy urodzeni na  Kresach Wschodnich. Ze
p  koncert tego zespołu. Na jego wystnowicz na Białorusi.  W Domu Kopernika odbył si

cy „Pierwiosnek”  z Bara-ieci W lipcu 1999 roku w Adelajdzie przebywał Zespół Dz
cznik Słowo Polskie. EBI, radio PBI oraz na miesi

zek przyznawał dotacje na radio dego roku Zwiranie polskiej prasy i radia w Adelajdzie. Ka
 było finansowe wspie- kultur Innym przykładem opieki Domu Kopernika nad polsk

148
 opła- lokalu płacił tylko symbolicznkorzystna dla Teatru Starego. Teatr za wynajmowanie

dy obu organizacji. Umowa ta była bardzo  zaakceptowały zarz, któr umowodpowiedni
dził ski sporzwokat Janusz KamiPolaków o danie mu schronienia w Domu Kopernika. Ad
zku du Zwi do zarz z prositku 1999 roku kierownictwo Teatru Starego zwróciło pocz

 był Henryk Krzymuski. Na  w Klubie Millennium. Przez wiele lat jego prezesemsiedzib
wojony w latach 50-tych dwudziestego wieku. Posiadał sTeatr Stary został zało

rusi Umowa z Teatrem „ Stary”  oraz koncert dzieci z Biało

rnika.  
dowych dla Klubu Seniora przy Domu Kope- wyszukiwanie odpowiednich grantów rzby

cy Ryszard Chaustowski). Jego zadaniem miało Komitet d/s Grantów (przewodniczd)
we numerowane bilety na cały rok.  

 no-cy Ryszard Chaustowski). Miał wydrukowaKomitet d/s Biletów (przewodniczc)
oraz rozbudowy. 

tem potrzeby ich ewentualnego remontu zku, pod kdem wszystkich budynków Zwiprzegl
 ponownym ł sicy Ryszard Chaustowski) zajKomitet Budowlany (przewodniczb)

anizacji. cel odwiedzanie starych i schorowanych członków org
cy Stanisław Konieczny) postawił sobie za Komitet Opieki Społecznej (przewodnicza)

147zku:ywienie pracy Zwi oyd powołał cztery komitety, których zadaniem miało bZarz
cego inwentarza w Domu Kopernika.   spisu istnieje dokonanimum. Postanowiono tak

dnego mi- ograniczenia wydatków do niezb nakazujł uchwałd podj Nowy zarz
gów stanu konta dla Zdzisława Wałkuskiego. cy zakaz robienia wyciBank kompromituj

tku kadencji wycofano z Commonwealth  na poczdu, jumach nowego kierunku pracy zarz
zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika. W ra-ci w finansach  Zwici i przejrzysto jawno

Wprowadził on zasa-cej energii posiadał sam prezes Zdzisław Wałkuski. organizacji. Najwi
ci  dokonania wielu zmian w dotychczasowej działalnozjazmu. Wszyscy odczuwali potrzeb

du zapanował duch entu-ród nowo wybranych i dokooptowanych członków zarz
ci nowego prezesa Program działalnoś
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wnikiem Biblioteki Maria Kudyba, wiceprezesem 
czuk, skarbnikiem Bernadetta Chaustowski, kiero-

Sekretarzem pozostał Stanisław Kramar-

153nadzoru budowlanego.
yniera z Ryszarda Chaustowskiego, młodego in

pcbrało na prezesa jego dotychczasowego zast
ponowny wybór. Wobec tego Walne Zebranie wy-

 o  si powodów nie chciał ubiegaJednak z jakich
cy dolarów. cy, do 99 tysiwych wzrosły z 55 tysi

cznej kadencji zasoby finansowe na kontach banko-
przywrócona kontrola nad wydatkami. Za jego ro-
powstrzymał niekorzystny trend finansowy. Została 

nie on ciami. To włagniymi osi du sichwali
Kopernika. Prezes Zdzisław Wałkuski mógł po-

zku Polaków Domu lejne Walne Zebranie Zwi
5-go marca 2000 roku miało miejsce ko-

Prezesem został Ryszard Chaustowski  

152pieniem z Federacji. za wystsi
d  opowiedział decyzji. Podczas głosowania zarz

ciem  z podjcych siprzekonał wszystkich wahaj
dziemy mogli. Argument ten racji zawsze b

 ponownie do Fede-pie wstci. Dodał, liwomo
e nowy statut nie da nam takiej Stwierdził, 

nego statutu. Zebraniem na mocy starego wa
 z Federacji jeszcze przed jej Walnym piwyst

, aby czenie dyskusji Stanisław Filipiak postawił wniosekne znaczenie. Na zakowypadku wa
pieniu z Federacji. Opinia adwokata miała w tym ano wszystkie „za i przeciw”  wystRozwa

du. Przyszły 23 osoby. rz Prezes Z. Wałkuski zwołał Nadzwyczajne Zebranie Za
Federacja popadła w kłopoty finansowe. pernika na przykre konsekwencje  w sytuacji, gdyby 

 Domu Mikołaja Ko-ała do Federacji, jednak nie mógł narajego organizacja nadal nale
ł, aby  w trudnej sytuacji. Z jednej strony pragn Prezes Zdzisław Wałkuski znalazł si

151dium Federacji zmodyfikuje kontrowersyjne zapisy.
adnych informacji czy prezy- kwestionowanych paragrafów. Nie było w nim  interpretacj

mu Kopernika, w którym przedstawił swo-statutu FPO. Prezes Józef Glapa nadesłał list do Do
ego  do Federacji o naniesienie poprawek do projektowanzku zwrócił sid ZwiZarz

dzie chciała.  racji kiedykolwiek b
pienia z Fede- niezbywalne prawo do wystda organizacja powinna posiadaadwokata, ka

ekcie nowego statutu). Zgodnie z opiniprzez organizacje członkowskie (jak zapisano w proj
 spłacane przez prezydium Federacji, a nie  powinny by lub zaistniejli takie sFederacji je

e długi cie. Stał na stanowisku,  zmiany niektórych paragrafów w projektowanym statugał si
zku doma-d Zwi Polskich Organizacji. Zarzzkiem Polaków DMK a Federacjdzy Zwimi

ywiona dyskusja po- ozała siPo otrzymaniu opinii prawnej od adwokata, wywi
puje z Federacj i zek Polaków Domu Kopernika wystZwi

150sent  form.
 supports the “ Constitution”  in its pre-drafting. I do not recommend that your organization

iew it needs further consideration and re-tution, I consider it to be poorly drafted. In my v
n” . Having read the proposed Consti-different view and does not “ accept”  the resignatio
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 5 marca 2000.  Protokół z Walnego Zebrania Zwi153
du Federacji z dnia 25 listopada 1999.  Protokół z zebrania Zarz152

. zku Polaków Domu Kopernika z dnia 15 listopada 1999du Zwi List prezesa Glapy do Zarz151
 Tekst opinii adwokata z dnia 23 listopada 1999. 150
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 „kurczyła” . W pnych latach polska szkoła systematycznie siciowej. W nastposolidarno
i tku lat 90-tych. Były to dzieci tak zwanej emigracjcej uczniów było na poczNajwi

   uczniów w Polskiej  Szkole Mikołaja Kopernikaść iloZmniejsza si

bosz. 
ej Do-ska, Stanisław Armata oraz Stanisław Koplin i AndrzEdward Paluszek, Aniela Bara

 szkoły Michał Kyc, wiatowy Henryk Lewicki, budowniczy budynku polskiejdziałacz o
ony ród nich: zasłuów, a wlizankiewicz. W 2000 roku zmarło kolejnych 9 członkEdward 

urzawa, Henryk Pressler, Willi Rychter i  ta, Leon Bednarek, Zenon Ebel, Zofia Gnida, Józef K
zku: Piotr Andrecki, Stanisław Arma-cy członkowie ZwipujW 1999 r. zmarli nast

nek.  ycia odchodziła w latach 90-tych na wieczny odpoczydnymi warunkami 
czona tru-zm organizowanych po 50 latach. Emigracja powojenna, doczekali tych spotka

er Gen Han). Niestety, nie wszyscy ły pasa(statek Helenic Prince) oraz Stanisław Filipiak (by
ski i Zygmunt Błaszkiewicz erka statku Nelly), Bolesław Rawiczewska (pasaStella Sie

cy działacze Domu Mikołaja Kopernika: puj byli nast Inicjatorami tych spotka
cjami o swoich sukcesach i dokonaniach w Australii.

 informa-iedlenia oraz dzielono sitrudny okres pierwszych lat pobytu w nowym Kraju os
y, omawiano  wspominano trasy swoich podróEuropy do Australii. W trakcie tych spotka

cych imigrantów z żąerów, poszczególnych statków przywotowarzyskie dla byłych pasa
  spotkania zku postanowili organizowaków. Po upływie pół wieku, niektórzy działacze Zwi

cy Pola- 9 tysiwiatowej przyjechało do Australii Południowej okołoPo II wojnie 
Zjazdy polskich imigrantów 

. śćłalno
 dzia-wnrodki finansowe w znacznym stopniu ograniczały aktyce których niewystarczaj

 pomocne dla małych polskich organizacji, (na przykład na Walne Zebrania). Miało to by
cji, na ich cele statutowe  bezpłatnie sale Domu Kopernika dla innych organizawynajmowa

dzie sie bd uchwalił,  wniosek zarzzacji, które nie posiadały własnych lokali. Na jego
ebom innych polskich organi- Prezes Ryszard Chaustowski wyszedł naprzeciw potrz

154mie.
pozostały na niezmienionym pozio-prezesury Ryszarda Chaustowskiego zasoby finansowe 

roku ych nakładów inwestycyjnych), na koniec pierwszego  (mimo tych duDlatego te
ci gospodarczej Domu Kopernika. kszone dochody z tytułu działalnosamym czasie były zwi
 olbrzymie wydatki. Jednak w tym ł za sobgnenia poci Remont oraz zakup wyposa

cy.  niajt nagłanowy telewizor oraz sprz
o nowe fotele, kanapy, szerokoekra-remontu i przeróbki baru. Do Sali Klubowej zakupion

du. Przy okazji dokonano nego wyglcała Sala Klubowa nabrała innego, bardziej estetycz
cy sufit. Został poprawiony strop, a rodku metalowy filar podtrzymujcy na jej ł stojUsun

.  Klubow Salł si budynku Domu Kopernika. Najpierw zaj modernizacjnacisk na dalsz
y ył dunie połodnego minimum, ale jednoczeWałkuskiego. Ograniczał wydatki do niezb

 swego poprzednika Zdzisława Prezes Ryszard Chaustowski kontynuował polityk
nienie Sali K lubowej  Unowocze

 kierownika organizacyjnego. pcjako zast
. Antoniego Markowskiego, du dokooptowano incza. Do zarzmierz Klimczak i Roman T

, Zygmunt Błaszkiewicz, Kazi-Banaszyc, Tadeusz Figurski, Stanisław Kapusta, Tadeusz 
, Hieronim Chałustowski,  Józef Klok, Mirosław Sta-ski, Tadeusz Załuski, Józef Kopewi

czycki, Michał Kyc, Grzegorz Gucz, Bolesław Ra-Henryk Kołdej, Lory Grant, Józef Wr
awa Kieta, Ryszard Stachura, du weszli: Lila Wałkuska, Stanisław Filipiak, Wiesłzarz

 a kierownikiem klubu Wala Grant. Ponadto do  kuchni Jadwiga Kopewska, kierowniczk
cze- szkoły Wanda Wesołowska, public officer Stella SieZdzisław Wałkuski,  kierowniczką ń
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 8 marca 2001. du Zwi Protokół z zebrania Zarz154
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udowlanego nowym osobom. Członko-statut ograniczał prawo przekazywania członkostwa b
i. Dotychczasowy cza. Ponadto zmarli: Weronika Sipa i Feliks Orłowsksponsor Roman T

ny e waleksander Chmielewski, a takwskiej organizacji. W 2001 roku zmarł były prezes A
 bazy członko-nym problemem zmniejszania sił przed powad stan Nowy zarz

cza. Roman T
, Krzysztof  Nasiłowski i ryk Banagurski, Tadeusz Kulikowski, Kazimierz Klimczak, Hen

, Tadeusz Fi- Stachura, Józef KopeChałustowski, Józef Klok, Mirosław Staszyc, Ryszard
ski, Hieronim  Bolesław Rawiczycki, Grzegorz Gucz, Michał Kyc, Tadeusz Załuski,Wr

ak, Wiesława Kieta, Lory Grant, Józef Rzemieniuk, Stanisław Chmielowski, Stanisław Filipi
r Ukleja, Adolf du zostali wybrani: Lila Wałkuska, Wala Grant, PiotPonadto do zarz

157 Biblioteki Maria Kudyba., a  kierowniczk Kuchni Jadwiga Kopewniczk
zku Hieronim Chałustowski, kiero-wnikiem technicznym Henryk Kołdej, gospodarzem Zwi

, kiero-czewska, kierownikiem organizacyjnym Toni Markowskicznikowym Stella Sierem ł
rownikiem Klubu Wala Grant, ofice-Kramarczuk, skarbnikiem Bernadetta Chaustowski, kie

prezesem, sekretarzem Stanisław którym Ryszard Chaustowski został ponownie wybrany 
 Zebranie Członków, na Dnia 25 marca 2001 roku miało miejsce kolejne Walne

du na 2001 rok Wybór  zarz

 i ciasto.  zaprosiła wszystkich uczestników na kawKope
czenie tej imprezy kierowniczka kuchni Jadwiga Szymaniak i Wanda Wesołowska. Na zako

w dz dr Marian Szablewski. Konferansjerami byli Wacłao osób. Był obecny Ksiudział du
ło w nim ego Narodzenia. W tym roku wzit Bowi lat w drugi dzieciu jukilkudziesi

d, organizowany od   jak zwykle Wieczór Kol cieszył si frekwencj  Natomiast dobr
skich gronach swoich rodzin.  ywania Wigilii w w przyzwyczajeni do przee Polacy s

, o si odbyła, ale uczestniczyło w niej mało osób. Okazałzku. Wigilia sidla członków Zwi
 zorganizowania wspólnej Wigilii Kierownik klubu Wala Grant wyszła z propozycj

d w Domu Kopernika w 2000 roku ieczór  KolWigilia i W

blemy przed jakimi stała Polska w 2000 r. 
lili główne pro-reci w Australii Południowej. W trakcie spotkania nakmi polskiej społeczno

yciem i dokonania-ce mu osoby byli zainteresowani nizacji. Wicemarszałek oraz towarzysz
 z działaczami polskich orga-i siSydney Wiesław Osuchowski. W Domu Kopernika spotkal

ki oraz konsul generalny w Politykom towarzyszyli ambasador RP Tadeusz Szumows

156innymi był poseł Jan Maria Jackowski).
dzy kilku innych polskich polityków (miw 2010 r.). Do Australii przyjechał w towarzystwie 

skiem niej w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smolł póc (zginmu Stanisław Zaj
 odwiedził wicemarszałek Sej- W dniu  11 sierpnia 2000 r. Dom Mikołaja Kopernika

Wicemarszałek Sejmu w Domu Kopernika 

155nej Anna Dernoga.ła w nim udział nowa prezes Polskiej Macierzy Szkolroku. Wzi
 w dniu 3 grudnia 2000 czenie roku”  w Szkole Mikołaja Kopernika odbyło si„Zako

dzieci do polskiej szkoły. osób urodzonych w Australii mało kto posyłał swoje 
h imigrantów. W trzecim pokoleniu cej uczniów,  bo  zabrakło „dopływu”  nowych polskicwi

dzie ci bszej przyszłoe w najbli na to, o. Nie zanosiło siw Adelajdzie było wtedy za du
 – szkół  populacjajdzkiej. Jak na tak małpolskich sobotnich szkół na terenie metropolii adel

ciu dej z pipowała w kały. Taka sama sytuacja wyst minci juwietnoLata 
 nadal pozostawała Wanda Wesołowska.  których uczyło troje nauczycieli. Kierowniczk

 tylko trzy klasy, a w nich 35 uczniów, 2000 roku w Szkole Mikołaja Kopernika były już
ą

ś ś ż ę ę ż ę
ą ę

ż ę ż ż ś ę
ę

ń ę
ę  

 
 

 
ą ą ź eń

ę
 

ę
ą ż

ś ś

 
ę  

ą
ą ę ę

ż ą ż ą
ą ą ę ę

ę ż ń Ś ą ż ę
ż ą

ń
ć ę

 
ą

ą ń
ą

ą ć ą  
ą

ę ń
ć

ś
ę

ą ą ż ę
ż ż

ę

zku Polaków Domu Kopernika z dnia 25 marca 2012.  Protokół z Walnego Zebrania Członków Zwi157
2000. 

ach Domu Kopernika w dniu 11 sierpnia  Sprawozdanie z pobytu Wicemarszałka Sejmu RP w akt156
zku Polaków Domu Kopernika z dnia 14 grudnia 2000. du Zwi Protokół z zebrania Zarz155
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Adolfa Rzemie-pcami: Stanisława Chmielowskiego, Grzegorza Gucza,  Grant (jej zastWal
 Chaustowski, kierownikiem Klubu rzem Stanisława Kramarczuka, skarbnikiem Bernadett

, sekreta- Wesołowsksem Wandponownie wybrano Ryszarda Chaustowskiego, wicepreze
ranie Członków. Prezesem 17 lutego 2002 roku miało miejsce kolejne Walne Zeb

ski zku Polaków DMK. Prezesem ponownie Ryszard ChaustowWalne Zebranie Zwi

 za mała grupa uczniów.  ju
ców ludowych. Była to  polskich tae w 2001 roku dzieci nie uczyły si Dodajmy, 

160ciowe wiersze religijne.d), dwoje dzieci recytowały okolicznoWieczorze Kol
wiadectwa i upominki. 26 grudnia 2001 roku (na  piew. Uczniowie dostali przedstawienie i 

 PMS. Były recytacje, czenie to było zorganizowane razem ze szkoł2001 roku. Zako
a czenie roku szkolnego miało miejsce w dniu 8 grudninauczycieli i rodziców. Oficjalne zako

ta w intencji uczniów, wiMszynki. 2 grudnia 2001, została odprawiona uroczysta Do
 bilety loteryjne na Festiwal my sprzedawadzierniku pomagalika liczyła 27 uczniów. W pa

d tej pory Szkoła Mikołaja Koperni-  W drugim półroczu doszło jeszcze troje dzieci i o
 Dziecka.  Matki i Dziemy Dziecie obchodziliUroczy

.  Szkoln Macierze z Polskw Akademii organizowanej w Domu Kopernika – wspólni
ciele Ottoway. 3 Maja uczestniczyli , uczniowie sprzedawali palmy przy ko PalmowNiedziel
 w Południowej Australii. I tak w Polaków Domu Kopernika i Polskiej Macierzy Szkolnej

zku yciu Parafii Ottoway, Zwi w , od godziny 9 do 12. Uczniowie brali czynny udziałsobot
 w kacia odbywały sia. ZajHalina Gawor, a po jej rezygnacji, Beata Mroczkowsk

 była ej 10 lat. Ich nauczycielkWanda Wesołowska. Grupa Trzecia, to uczniowie powy
 Grupy Drugiej (od 7 do 10 lat)była ycia) uczyła Halina Modrzejewska. Nauczycielkroku 

 (od 5 do 7  Pierwszmy je na trzy grupy wiekowe. Grup 24 uczniów. PodzieliliZapisało si
 w naszej szkole 10 lutego 2001roku. ła siNauka j. polskiego rozpoczniewielkimi skrótami. 

 jej sprawozdanie z zku w 2001 roku. PodajWanda Wesołowska, na Walnym Zebraniu Zwi
 Szkoły Mikołaja Kopernika jej kierowniczka śćA oto jak przedstawiła działalno

brak dopływu nowych rodzin emigranckich z Polski.  
 z przyczyn tego zjawiska był  Jednadelajdzkiej) ulegała systematycznemu zmniejszaniu.

zkołach (na terenie metropolii Liczba uczniów we wszystkich 5 polskich sobotnich s
 Szkoły Mikołaja Kopernika w 2001 roku śćDziałalno

cej) stałym poziomie. na (mniej wi
 bazy członkowskiej stwo utrzymania siksze prawdopodobieprawki do statutu stworzyło wi

poza rodziny. Uchwalenie takiej po-dowolnej osobie w swojej rodzinie lub komukolwiek s
na przekazywazku Polaków DMK moOd tej pory członkostwo budowlane w Zwi

159 głosów.cikszoto wi przyjtutu. Poprawk
cego sta-zujcone uchwaleniu poprawki do dotychczas obowiwiczajne Walne Zebranie po

u zwołano Nadzwy-  nadeszła pozytywna. Wobec tego 9 grudnia 2001 rokOdpowied

158 w zakresie przekazywania członkostwa budowlanego.uprawnie
 sobie rozszerzenie swoich yczm, czy list do wszystkich członków budowlanych z zapytanie

a 2001 roku, du, sekretarz Stanisław Kramarczuk wysłał 28 czerwcpernika. Na polecenie zarz
zku Polaków Domu Mikołaja Ko- dokonania poprawki do statutu Zwiśćniano celowowyja

, na których  kilka zebraawie odbyło sibudowlanego oraz potrzeby zmiany statutu. W tej spr
 na temat zasad dziedziczenia członkostwa niaj wyjał akcjd rozpoczNowy zarz

 dowolnej  osobie na przekazywaPoprawka do statutu, członkostwo budowlane mo

. o nikomu przekazaszej rodziny w Australii, to praktycznie nie mógł gposiadał bli
 nie miał dzieci oraz nie li ktotrz rodziny. Jestwo budowlane było dziedziczone tylko wewną ś ś
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na Walnym Zebraniu w dniu 17 lutego 2002.  Sprawozdanie Kierowniczki Szkoły W. Wesołowskiej, 160
2001. 

zku Polaków Domu Kop. z dnia 9 grudnia  Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zwi159
ika z dnia 28 czerwca 2001.  listu do Członków Budowlanych Zw. Pol. Domu Kopernść Tre158
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cicowym etapie koordynował całocjalny Komitet Jubileuszu, który planował, a w ko
nie celu powołano spe- od dawna. W tym wła juII). Do imprezy tej przygotowywano si

tego Jana Pawła winiejszego Ojca  (pódza Kardynała Karola WojtyłKopernika przez Ksi
cenia i otwarcia Domu wi oficjalnego po jubileuszem 50-lecia oraz 30 roczniccym si

a-zane ze zblinienia lokalu były zwiWszystkie te zakupy, remonty i unowocze
zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika  Przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Zwi

ccino oraz nowe obrusy na stoły. 
 do robienia cappu-czewskiej, zakupiono maszynki donacjom Stelli Sie Dzi162organizacji.

cza przekazał w testamencie $21,323.00 dla zku Polaków Domu Kopernika Roman TZwi
e zmarły członek ki temu, liwe dzi. Wszystkie te inwestycje były mo satelitarnno anten

koekranowy telewizor i zamontowa-Głównej. W Sali Klubowej kupiono nowe kanapy, szero
rycie dla 300 krzeseł do Sali  W 2002 roku zakupiono nowe stoły oraz zrobiono pok

. gle trzeba było naprawiaci
nego rodzaju zniszczenia, które tu i obiektów budowlanych na róenia sprz naraciwo

li-zane z moe było zwicia i zabawy przynosiło dochód, ale takkuchni na wesela, przyj
wanie Sali Głównej, Klubowej oraz wymagały stałej modernizacji i konserwacji. Wynajmo

ce) e pozostałe budynki towarzysz Dom Kopernika (a takcioletni juKilkudziesi
tu Renowacja lokalu i zakup nowego sprz

potrzeba.   
li zajdzie taka ci - jeoraz wspieranie jej działalno

pnienia bezpłatnie lokalu Szkole PMS do udost
zał siPolaków Domu Mikołaja Kopernika zobowi

zku d Zwicznej Polskiej Macierzy Szkolnej. Zarz
Mikołaja Kopernika do innej placówki dydakty-

czenia Szkoły cia jak tylko dokonanie przyłwyj
 PMS. Po jubileuszu 50-lecia nie było innego Szkoł

le współpracowała ze ciWanda Wesołowska 
 strukturalnych. Kierowniczka zainnych rozwi

uczniów) jeszcze gorszy. Trzeba było szuka
li chodzi o liczb (jepny zapowiadał sinast

 chóru, czy zespołu tanecznego. Rok było utworzy
na  dzieci nie mo grupkuczniów. Z tak niewielk

 szło jeszcze kilkoro i w połowie roku było razem 20
pnych tygodniach do-zaledwie 13 dzieci. W nast

W lutym 2002 roku do szkoły zapisało si
ca Szkoła Mikołaja Kopernika Zanikaj

161c. Zajczyckiego i Iren,  Józefa Wrsk
 Wolty-, Bronisława Knapika, KrystynskGawro

skiego wybrano: Janindu KoleSobecki. Do S
gina Boczkowski, Zbigniew Mroczkowski i Zenon 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Re-
ski i Tadeusz Załuski. Wasi

ski, Ryszard Kacperski, Jerzy , Tadeusz Pajkowski, Bolesław RawiKlok, Henryk Bana
du zostali wybrani: Kazimierz Klimczak, Józef . Ponadto do Zarz Wesołowsksowym Wand

 Mirosława Staszyc), referentem pra-pc Kudyba (jej zast Biblioteki Marikierowniczk
 Józefa Kopcia), pc (jej zast Kope Kuchni Jadwignima Chałustowskiego, kierowniczk

iero-pcami: Henryka Kołdeja i Lory Grant), gospodarzem Hniego Markowskiego (jego zast
, kierownikiem organizacyjnym To-czewsk Sie), public officer Stellniuka i Piotra Ukleję ę ń ą
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zku Polaków Domu Kopernika z dnia 14 marca 2002. du Zwi Protokół z zebrania Zarz162
anizacji z dnia 17 lutego 2002.  Protokół z Walnego Zebrania Federacji Polskich Org161
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Federacji Polskich Organizacji w 

 Od roku 2010 także sekretarz 

Kopernika w latach 1995 – 2012. 

Związku Polaków Domu Mikołaja 

Stanisław Kramarczuk –  sekretarz 

Południowej Australii. 
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onym dzia-czył zasłuski wryli konsul generalny RP dr Tadeusz krótkim kabaretem, za
pił z y wystpiewała dwie swoje piosenki. Po przerwie Teatr Starlajdy Gloria Strzelecka za

potem znana młoda piosenkarka z Ade-społu Tatry wykonała polski taniec ludowy, a zaraz 
skiego, najstarsza grupa Ze-yliPo przemówieniu konsula generalnego dr Tadeusza 

zku Polaków Domu Mikołaja Kopernika.  Zwi
onych działaczy my Uznania dla zasłu

czył Dyplo-pienia wrkoniec swego wyst
pracy w rozwój Australii Południowej. Na 

kował Polakom za ich wkład Rann. Podzi
pnie głos zabrał premier Mike Nast

na” . 
 „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzi-senk

piewali pio-Mikołaja Kopernika, którzy za
p uczniów Szkoły da zapowiedział wyst

angielsku). Mistrz Ceremonii Marian Ga-
w krótkich przemówieniach (po polsku i 

ci prezes Wanda Wesołowska powitali go
Prezes Ryszard Chaustowski i wice-

ci honorowych. go
- premiera Mike’a Ranna i pozostałych 

 Główncie na Salrego) zapowiedział wej
yser Teatru Sta-da (remonii Marian Gaw

Punktualnie o godzinie 18:00 Mistrz Cere-
 w Sali Klubowej. norowi gromadzili si

cie Ho-Sali Głównej Domu Kopernika. Go
nia 2002 r. o godzinie 5:30 po południu w 

to dnia 21 wrze- rozpoczImprez
Program  Jubileuszu 50 – lecia  

dz dr Marian Szablewski z tego samego zgromadzenia.ców w Australii i ksiwsta
y Zmartwych-ężony Ksi przeło Na Bankiecie 50-lecia byli obecni: ks. Roman Palma

w Adelajdzie. e wszyscy zaproszeni prezesi  polskich organizacji tak
ołudniowej Australii Józef Glapa, a dkiewicz, prezes Federacji Polskich Organizacji w Poł

ski, radca handlowy RP w Australii Tomasz yliudział: konsul generalny RP dr Tadeusz 
li s Commision. W jubileuszu wzicy South Australian Multicultural and Ethnic Affaircz

e MP, dr Tony Cocchiaro i przewodni-australijscy politycy, a w tym: dr Duncan McFetridg
, ponadto byli obecni inni onkz z małprzybył premier Australii Południowej Mike Rann wra

nia 2002 r. Na imprez w dniu 21 wrzeDługo przygotowywany jubileusz odbył si
cie Honorowi Jubileuszu 50 – lecia Go

organizacji w Australii Południowej. 
raz prezesów wszystkich polskich do ambasadora RP, konsula generalnego RP w Sydney o

e owej, posłów, senatorów, a tak  Wysłano zaproszenie do premiera Australii Południ
osób. 

mie udział około 400 e w Jubileuszowym Bankiecie 50-lecia weKopernika. Przewidywano, 
zku Polaków Domu M. ci oraz członków Zwipu od zaproszonych goadnej opłaty wst

 pobieradzie sie nie bdecydował, d (na swoim zebraniu w dniu 8 sierpnia 2002 roku) zrz
pów artystycznych, kolacji oraz zabawy. Za-ci: oficjalnej (przemówienia), wystęśz kilku cz

 składania 2002 roku. Impreza miała si Jubileusz 50- lecia zaplanowano na 21 wrze

163marczuk. 
nisław Kra-ski oraz prezes Ryszard Chaustowski i sekretarz StaZenon Sobecki, Jerzy Wasi

Bronisław Knapik, Tadeusz Pajkowski, imprezy. Do komitetu weszli: Zygmunt Błaszkiewicz, 
ń
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ą ą

i  kilkuletnia sekretarz zarządu.

Związku Polaków Domu Mikołaja Kopernika 

Walentyna Grant wieloletnia kieriwniczka Klubu 

 
 



139
________________________________ ___________________________________________________

zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika Zwią  

                                                          

wszy d Federacji (pocz. Zarz kurczyła sinego kryzysu. Ich baza członkowska zaczpowa
eszły w okres  tylko 5547 osób urodzonych w Polsce. Organizacje wdniowej mieszkało ju

go w 2011 roku w Australii Połu-etnicznej. Według spisu powszechnego przeprowadzone
 polskiej grupy  szybkie zmniejszanie sina było zaobserwowaW Adelajdzie mo

działaczy, zrezygnowano z takiego planu. 
ia dla tego pomysłu ze strony innych polskich organizacji, ale z uwagi na brak zrozumien

tra w Domu Kopernika, jako siedziby dla innych  jednego piano nadbudowRozwa
 dzieci.  Kopernika  - na nauk

kolne w Domu pnił bezpłatnie dla Macierzy swoje pomieszczenia szzek Polaków udostZwi
bieta Bukowska.   była Eltórej prezeskplacówki dydaktycznej Polskiej Macierzy Szkolnej, k

czona do  dzieci Szkoła Mikołaja Kopernika została przyłść ilodu na mał Ze wzgl
 Kudyba.   biblioteki Marikierowniczk

 kuchni Lucy Zaranek, a  Grant, kierowniczk Chaustowski, kierownikiem klubu Waldett
wa Kramarczuka, skarbnikiem Berna-niej Toni Markowski. Sekretarzem wybierano Stanisła

jpierw Wanda Wesołowska, a pósem pozostawał Ryszard Chaustowski, wiceprezesem na
nie te same osoby. I tak, preze-zku  wybierano przewaPo roku 2000 do władz Zwi

na kontach inwestycyjnych. 
ci dno umiarkowanego wzrostu oszczprawidłowa sytuacja finansowa. Posiada ona tendencj
e dzie. Zapanowała takpiła stabilizacja personalna w zarzry polityczne. Po roku 2000 nast

atach 90-tych ucichły spo-e przedstawiciele najnowszej fali emigracyjnej. W lAustralii, a tak
pili młodsi, urodzeni w ycieli Polskiej Szkoły oraz organizacji) zastwieku. Seniorów (zało

 w latach 90-tych ubiegłego  jupiła wymiana pokolezku nastWe władzach Zwi

 C Z E N I  E Z A K O 

zek Polaków Dom Mikołaja Kopernika. 
 w taki sposób jak to zrobił Zwi na zorganizowanie bezpłatnego obiadu dla 400 osób,zwoli

adna nie mogłaby sobie po-we. Chyba zacji. Tylko 4 z nich posiadały własne lokale klubo
lskich organi-cy dolarów. W Adelajdzie istniało wtedy ponad 20 postało jeszcze 127 tysi

zku nadal pozo-cy dolarów. Mimo tego, na wszystkich kontach Zwiwydano ponad 16 tysi
e na Bankiet 50-lecia ynikało,  Ze sprawozdania skarbnika Bernadetty Chaustowski w

.  ść oraz solidne zabezpieczenie finansowe na przyszło członkowsk bazżądu
e organizacja ta nadal  posiada dobrych działaczy, Polaków i Polonii w Adelajdzie. Pokazał, 

ród enie we wracie, Bankiet 50-lecia w Domu Kopernika zrobił du I rzeczywi

165zacji.
 jubileusze i rocznice poszczególnych organi-y organizowamiastach Australii, jak nale

 powtarzał w innych To co zobaczyłem w Adelajdzie w Domu Kopernika, bpowiedział: 
skiego, który yligo RP dr Tadeusza przypomniał fragment przemówienia konsula generalne

zku Polaków DMK. Prezes Ryszard Chaustowski biegu bankietu Jubileuszu 50-lecia Zwi
dziernika 2002 r. dokonano podsumowania prze-du w dniu 10 paNa zebraniu zarz

Echa Jubileuszu 

164y.pna w wolnej sprzedadost
niej ma video z Jubileuszu 50-lecia była pócona ta imprezy była filmowana. NakrśćCało

 zabawa. Grała Orkiestra Pana Mosia. ła sici oficjalnej oraz kolacji rozpoczęś Po cz
uszu 50-lecia. tortu. Obdzielono nim wszystkich uczestników Jubile

roszony do pokrojenia olbrzymiego (w latach 50-tych) Eugeniusz Wachsberger został zap
 z polskiej szkoły ci programu przewidziany był obiad. Były nauczycielęśW drugiej cz

 skomponował Tadeusz Mikucki. Wacław Szymaniak, a muzyk
 o Domu Kopernika, której słowa napisał śńpiewał Pieci oficjalnej Zenon Sobecki zaęścz

czenie kotkowe plakietki z okazji Jubileuszu 50-lecia. Na załaczom Domu Kopernika pamią ń
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dziernika 2002. zku Polaków Domu Kopernika z dnia 10 padu Zwi Protokół z Zebrania Zarz165
nia 2002. zku Polaków Domu Kopernika z dnia 21 wrze Protokół z Jubileuszu 50-lecia Zwi164
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Stanisław Kramarczuk  

                                                          

Stanisław Kramarczuk 

dniowej. 
ci w Australii Połu-ród polskiej społecznoonym uznaniem w zasłu si cieszDlatego te

 woluntariuszami. . S prac wynagrodzenia za swojzku nie pobieraj Działacze Zwi
Zebrania). 

a Walne  bezpłatnie  na swoje cele statutowe (na przykład n salKopernika wynajmowa
 w Domu Mikołaja ce własnego lokalu) mogInne polskie organizacje (nie posiadaj

Polskie, Polskie Towarzystwo Kulturalne. 
Art, Biblioteka Polska, Archiwum PMS, Teatr „Stary” , Teatr Ottoway, Szkoła Marshall 

rganizacji, Szkoła Polska ce organizacje lub instytucje: Federacja Polskich Opujdziby nast
ka posiadały swoje sie-W 2012 roku w pomieszczeniach Domu Mikołaja Koperni

olskim w Adelajdzie.  w Domu Mikołaja Kopernika oraz w Centralnym Domu P simieszcz
e na zakupy lub do lekarza. Biura Federacji ne imprezy kulturalne, towarzyskie, a takró

 seniorów na żąnych dziedzinach. Woluntariusze Federacji dowoyciowej w róci aktywno
enie ich  wpływ na przedłucia praktyczne” , które maj organizowane „zajseniorów s

swoich domach. Dla bardziej sprawnych polskich 
 w  wieku) nadal mieszkaj(mimo podeszłego ju

d) program pomocy starszym osobom, którzy rz
e (sponsorowany przez australijskiego. Istnieje tak

du  ta jest oparta na subsydiach rzśćDziałalno
polskiego pochodzenia.  

 je do ponad 100 starszych osób żąsze Federacji rozwo
 gotowane obiady. Woluntariu-Mikołaja Kopernika s

etnicznej w Australii Południowej. W kuchni Domu 
ci na rzecz polskiej grupy bie ambitne cele działalno

Nowe kierownictwo Federacji postawiło so-
   166wski i jako dokooptowany Józef Janiszewski.

Andrecki, Wala Grant, Henryk Kołdej, Toni Marko-
ce osoby: Jerzy pujmu Mikołaja Kopernika) nast

du Federacji weszły dodatkowo (z Do-bowego zarz
tarzem Stanisława Kramarczuka. Ponadto do 11-oso-
wnie wybrano Ryszarda Chaustowskiego, a sekre-

o-łudniowej Australii, w trakcie którego prezesem pon
Walne Zebranie Federacji Polskich Organizacji w Po-

 Nadzwyczajne to jest 11 lipca 2011r. odbyło si
niej, cy póRyszarda Chaustowskiego. W kilka miesi

dzie Federacji. Prezesem wybrano zmiany w zarz
e 29 listopada 2010 roku miały miejsce du

dego roku.  dowa jest  organizowana (w Domu Kopernika) ka
j pory Akademia Listopa-e zapotrzebowanie na imprezy patriotyczne. Od tamteistnieje du

ród Polaków  e w, ci. Okazało siród polskiej społecznoprzyniosła dobre reminiscencje w
ci Polski. Akademia ta ta Niepodległowi z okazji kolejnej rocznicy Kulturalnym) akademi

zku zorganizował (wspólnie z Polskim Towarzystwem d Zwiimprez. W 2009 roku zarz
lano o potrzebie wznowienia patriotycznych gle myW Domu Mikołaja Kopernika ci

du.  zku Ryszard Chaustowski wszedł w skład jej zarzW niedługim czasie prezes Zwi
. ksza polska organizacja jest poza Federacje najwi dziwne, Dla wielu osób wydawało si
. pi i ponownie do niej wst Federacjzek Polaków DMK postanowił wesprzeZwi

.  tekstem była niska frekwencja ludzi na tej imprezie
ci Polski. Pre-ta Niepodległowikazji od roku 2004) zaprzestał organizowania akademii z o Ś ę ś
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ich Organizacji z dnia 11 lipca 2011.  Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Federacji Polsk166

 

Polskich Organizacji oraz JP.

Od 2012  II wiceprezes Federacji 

Polaków Domu Mikołaja Kopernika.  

wieloletni wiceprezes Związku 

Antoni Markowski   

 
 



politycznej okresu II wojny  z bardziej tajemniczych postaci polskiej historii Jedn

Stefan L itauer – zdrajca czy agent wpływu? 

(Melbourne) 
ski Zdzisław A. Derwi
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ą

cie George’a Orwella („crypto- on na słynnej liwiatowej był Stefan Litauer. Znalazł siś ę ś
cej 135 nazwisk potencjalnych, wpływowych communists and fellow travelers” ) zawierają

agentów sowieckich.1 
ci Narodowej nie wiele wiemy o jego prze- Z zachowanych akt w Instytucie Pamię

niszczone przed 11 listopada 1985 r. ci. Trzy tomy akt operacyjno-technicznych zostały zszłoś
czono w jeden.Pozostałe dwa tomy połą 2 

 w Łodzi, jako syn Jana Izydora i  31 maja 1892 r. Stefan Jakub Litauer urodził się 3

ydowskiej rodziny kupieckiej. W karcie perso-nej Emilii z Littauerów. Pochodził z zamoż ż
 był narodo-dziernika 1945 r. podano, inalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 11 paź ż

 Studiował prawo na uniwersytetach w Heidel-ci polskiej (w rozumieniu obywatelstwa).woś 4

 tytuł doktora praw na u (Ecole de Droit) i w Erlangen. W Erlangen uzyskałbergu, Paryż
wiatowej przez o. W czasie I wojny podstawie rozprawy z zakresu prawa administracyjneg ś

dzie Miejskim m. pnie pracował w Zarzył w Legionach Polskich, a nastkrótki czas służ ę ą
szkolnictwo. W 1917 r. przeniósł siŁodzi, gdzie kierował wydziałem odpowiedzialnym za ę 

 na kursach organizowanych przez do Warszawy i został instruktorem prawa komunalnego
 przygotowaniem cy sidnik zajmuj jako urzd Miejski Warszawy. Pracował równieZarzą ż ę ą ę

z wiceprezydenta m. Warszawy nowego statutu miejskiego w zespole kierowanym prze
Zygmunta Chmilewskiego.5 

Niemcy 
 powrotu do  organizacjł siby zagranicznej i zajpił do polskiej słuW 1918 r. wstą ż ą ę ą

ci polskiej, którzy przebywali w niewoli ców armii rosyjskiej narodowoPolski byłych jeń ś
ganizowania tam pnie oddelegowano go w 1919 r. do Berlina celem zorniemieckiej. Nastę

                                                

. Zdaniem Wojciecha Materskiego „zapewne sprawy konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej 6

, http://andrewrubin.me/2011/10/02/orwells-list-Orwell’ s list of crypto-communists Andrew N. Rubin, 
 

1

of-crypto-communists/

e Litauer nie jest tam  2006],  [ToruśćłalnoDrugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i dzia
ba konsularna Słu W. Skóry,  na pracc sia, powołuj zauwalistopada 1918 r. Materski równie

pnie został przeorganizowany w drugiej połowie dów Rady Regencyjnej, a nastpowstał w czasie rz
e, który , aby Litauer był organizatorem konsulatu w Berliniśćtpliwo W. Materski poddaje w w

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 8. 
, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 25. Stefan Litauer. Przyczynek do biografiipolskiego” . W. Materski, 

ci polskiej, obywatelstwa e Litauer jest „narodowokpt. Tadeusz Diatłowicki 25 maja 1951 r. podał, 
stwa Publicznego (MBP) Ministerstwa Bezpiecze155 kierownik Sekcji II Wydziału II Departamentu I 

e w tym samym dokumencie na k. ył,  zauwa IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 11. W. Materski
, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 25. Stefan Litauer. Przyczynek do biografiiZob. W. Materski, 

1891. e w paru wydawnictwach podawany jest rok urodzenia  na to,  Wojciech Materski zwraca uwag
/J. ci Narodowej [dalej: IPN],  sygn. IPN BU 01222/2723 Instytut Pami

. 
2 ę
3 ę ż

4 ż ż
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ski Zdzisław A. Derwiń 

Poselstwa  w jego kompetencjach, ale jako radcy konsularnego konsularne ... znalazły się
w przygotowaniu plebiscytu na cu 1920 i pierwszej połowie 1921 r. r. brał udział  W koRP”.7 ń

zaków zamieszkałych w Niemczech do  Górno głównie mobilizacjsku. Zajmował siŚlą ę ą ślą
skiego był tajnym emisariuszem ania udziału w plebiscycie. Natomiast w czasie III powst ślą

du został aresztowany przez ców na terenie Niemiec i prawdopodobnie z tego powopowstań
 Stani-pnie wydalony z Niemiec. Z zeznadzierniku 1921 r., a nastwładze niemieckie w paź ę ń

dzywojennym sie miskiego, oficera polskiego wywiadu wojskowego w okresława Plebań ę
e Litauer wydawał w Berlinie „Dziennik onych prawdopodobnie MBP) wynika, (złoż ż

 o charakterze wywiadowczym, (prawdopo-ci działalno równie i zajmował siPolski” 8 ę ż ś ą
 Pola  miała by Rzekomo jego agentkdobnie do tego celu miał zwerbowanych 4-5 agentów). ą ć

 Tadeusza rednictwem Litauera poznał w Berlinie mjr. Andrzejaski za po PlebaNegri 9. ń ś
ski), oficera polskiego puje jako Hałasiskiego (w cytowanym dokumencie wystHałaciń ę ń

10iem Litauera.cił Berlin (pod nazwiskiem Bilski) przed aresztowanski opuwywiadu. Plebań ś  
fairs) posła RP Alfreda  W Berlinie Litauer korzystał z pomocy (chargé d’af
była przedmiotem konfe-. Sprawa jego aresztowania przez władze niemieckie 11Wysockiego

 u władz kowskim (?). Interwencjrencji przedstawiciela MSZ i Oddziału II mjr. Kierz ę
Olszewski z Dep. VII MSZ. Z depeszy niemieckich w jego sprawie przeprowadził rotmistrz 

e ,  1921) dowiadujemy sigrudziertm. Kazimierza Szczepanika do mjr Kierzkowskiego ( ń ę ż
dała zwolnienia red. Winklera i wachmistrza żąstrona niemiecka za wydanie Litauera za

12policji Warnata.  
rchalem (z misji francuskiej w  W czasie pobytu w Niemczech Litauer wraz z kpt. Ma

dzysojuszniczej obóz dla internowanych Górno-Berlinie) wizytował z polecenia Komisji Mię
m przedstawiciel u (Cottbus) w dniu 12 czerwca 1921 r. Towarzyszył izaków w Chociebuślą ż

ul Wilde. Przebywało tam wówczas niemieckiego Ministerstawa Spraw Zagranicznych kons
  13ców rosyjskich.zaków i około 1000 jeokoło 960-963 Górnoślą ń

 jego y wspomnieci Litauera na terenie Berlina nale Z innych aspektów działalnoś ż ć
ków w Berlinie, prekursora owanie w 1921 r. w pracach Komitetu Narodowego Polazaangaż

erany przez konsula generalne-zku Polaków w Niemczech. Komitet finansowo był wspiZwią

                                                                                                                                           

. 14go RP w Berlinie Franciszka Charwata

na Łotwie (1936-38) i na Litwie (1938-39). 
  poseł RP w Estonii (1926-28), Finlandii (1928-35),Rydze (1923-24), charge d’affairs w Talinie (1924),

X 1921 – VIII 1923), konsul generalny RP w Socjalistycznej Republiki Sowieckiej w Charkowie (I
skiej dzie Ukrai21), charge d’affairs przy rz– II 1919), konsul generalny RP w Berlinie (1919-19

d 1918 r. Konsul RP we Wrocławiu (XII 1918 Franciszek Charwat (1881-1943),  dyplomata. W MSZ o
, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 26. Stefan Litauer. Przyczynek do biografii W. Materski, 14

yckie „Pro Lusatia”  2012. Serbołu
, Stowarzyszenie Polsko-Obozy jenieckie i obozy internowania w Chociebu[za:] Piotr Stanek, 

zaków w Chocieburzu /Kottbus/, k. 19-21, rnoSprawozdanie z wizytacji obozu dla internowanych Gó
u, sygn. 135, Stefan Litauer, y Archiwum Akt Nowych [dale: AAN], Ambasada RP w Par13

e, k. 102.  Tam12
e (1933-38). Senator RP (1938-39). Poseł RP w Berlinie (1931-33). Ambasador RP w Rzymi

nister spraw zagranicznych RP (1928-31). (1923-24). Poseł RP w Sztokholmie (1924-28). Wicemi
u (1922-23). W centrali MSZ dów konsularnych w ParyBerlinie (1920-21). Inspektor generalny urz

pnie w ’Affaires w Pradze (1919-20), a nastna przełomie XIX I XX w. Radca poselstwa i charge d
iennikarz. Pracował w „Gazecie Lwowskiej”   Alfred Wysocki (1873-1959), prawnik, dyplomata, dz11

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 8, 52-53. 10
, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 27. Przyczynek do biografii

Stefan Litauer.  polskiego wywiadu. W. Materski, teatru Maxa Reinhardta w Berlinie była agentk
blikacjach, aby Pola Negri, wówczas aktorka  W. Materski nie znalazł potwierdzenia w znanych pu

, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 26. biografii
Stefan Litauer. Przyczynek do ski” . Zob. W. Materski,  Zapewne chodzi tu raczej o „Dziennik Berli

, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 26. Stefan Litauer. Przyczynek do biografii W. Materski, 
, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 26. Litauer. Przyczynek do biografii

Stefan  konsulatu w Berlinie. W. Materski, wymieniony ani jako organizator, ani jako pracownik
 

7

8 ń

9

ą

ę
ę ż

ż
ż

ślą
żu

ż

ą ń



143
________________________________ ___________________________________________________

Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

Charków 
owym w Poselstwie RP w Po powrocie do Polski został mianowany attache pras

go,  wówczas przez charge d’affairs Franciszka Pułaskie, kierowanCharkowie. Na placówkę ą
-23), by w  W Charkowie Litauer przebywał przez dwa lata (192215 1 listopada 1922 r.udał się

 Z raportu Oddziału II 16 stanowisko II sekretarza Ambasady RP w Moskwie.ąć1924 r. obj
e cego wywiadu polskiego na Ukrainie wynika, Sztabu Generalnego (SG) z 1922 r. dotyczą ż

dzy Oddziałem II a rtm. Olszewskim z Dep. VII MSZ  mina podstawie uzgodnień ę
lany  Kenigowi. Litauer jest tam okre podległ wywiadowczzainstalowano tam komórkę ą ą ś

pstwa finansowe. by za przestiony ze słujako były pracownik Oddziału II, który został zwoln ż ę
cych tej sprawy. Jednak z raportu tego Nie podano jednak dalszych szczegółów dotyczą

ie wywiadu wojskowego i e celem wyjazdu Litauera do Charkowa było prowadzenwynika, ż
rótce po przybyciu Litauera ł on materiały wywiadowcze zebrane przez Keniga. Wke przejż ą

 za ich aresztowanie placówka piła dekonspiracja agentów konsulatu. Windo Charkowa nastą ą
 Oddziału II. W raporcie stwierdzono Oddziału II obarczała konsulat, a konsulat placówkę

piły liczne tnej pracy dr. Litauera w Charkowie nastnej i nieumiejNa skutek nieostrom.in. ż ę ą
o przez konsula ród konfidentów i ludzi zaufania wywiadu uprawianegaresztowania wś

współpracownika Oddz. II ród aresztowanych wtedy ludzi nie było ani jednego Charwata. Wś
krycia „ wsypy”  prowadzonego przez Sztabu Generalnego. Pomimo to konsul Charwat dla po

 na nieobecnego podówczas w Charkowie kierowni- zwali winsiebie wywiadu próbuje całą ę ć
, wysyła do Warszawy c mu zdekonspirowanie sika naszego wywiadu p. Keniga, insynuują ę

. Opinia  jego przyjazdowi do Charkowa, w której w kategorycznie sprzeciwia sidepeszę ę
17 z poparciem rtm. Olszewskiego z Dep. VII MSZ.konsula Charwata spotkała się  

mie adresowanym do Wydz. III Oddz. II SG z Sprawa ta była jeszcze omawiana w piś
 nazwiska oficera Oddz. II nia 1922 r. podpisanym przez nieznanego z imienia i30 wrześ

auera z konsulem e chodzi tu o Keniga), który rozmawiał na temat Lit(niewykluczone, ż
e Oddz. II nie powierzył Litauerowi jakiej-lił, nie podkreCharwatem. Oficer ten wyraź ś ż

e Litauer , l Charwat miał stwierdzikolwiek misji wywiadowczej w Chrakowie. Na to konsu ć ż
e I MSZ. Przy okazji wyszło na jaw, otrzymuje instrukcje od rtm. Olszewskiego z Dep. VI ż
r  formularzami francuskimi, z czego wspomniany oficeLitauer w swojej pracy posługuje się
e dał wówczas, e Litauer pracował dla Francuzów. Konsul Charwat doł wniosek, gnwycią ą ż ż

 w Berlinie (w tym zakresie współdziałał wówczas z Litauer pracował dla Francuzów również
18skim).kpt. Stanisławem Plebań  

rwonej o nazwisku Godlewski, Jednym z informatorów Litauera był oficer Armii Cze
 funkcj agentem Keniga. W Charkowie Litauer pełnił równiektóry notabene był również ż ę 

19korespondenta prasowego „Kuriera Warszawskiego” .  
na e na podstawie materiałów wywiadu polskiego moWojciech Materski podaje, ż ż

aso-zków Litauera w Charkowie „wykraczał poza sprawy pre zakres obowi, wnioskować ż ą
 osób, które tworzyły zorganizowancikszo regularnie z wiwe” .  „ ... Litauer spotykał się ę ś ą ą 

, tzw. grupy  szpiegowsk głównie w Odessie siatkprzez polski wywiad wojskowy działającą ę ą
d sowiecki w połowie 1923, czyli skiej” . Grupa ta została ujawniona przez kontrwywiaZieliń

                                                

. 20dzie Litauera z Charkowa po wyjejak podaje Materski, już ź

., s. 28. op. cit W. Materski, 20
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 105. 19
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 104. 18
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 103. 17
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 8. 16

7. rodkowoeuropejskiej PAU, t. 17, Kraków 2009, s. 7-2, Prace Komisji macji i wywiadu II RP
ciowa na Ukrainie w ocenach dyplo-. Sowiecka polityka narodowo a rusyfikacjdzy ukrainizacjMi

cek Burski, d Dyplomatyczny, nr 2 (30) 2006, s. 131-154; Jan Ja, Polski Przegldzywojennymmi
 okresie  Poselstwa i Konsulatu Generalnego RP w Charkowie wśćPowstanie i działalnoek, ążKsi

. Jarosław pnie Konsulatu Generalnego RP w Charkowie zob. m.inci Poselstwa, a nasttemat działalno
) i Marceli Szarota (VIII 1923-23 XII 1923). Na 1922), Franciszek Charwat (10 VII 1922-26 VIII 1923

921-XI 1921), Leon Berenson (5 XII 1921- VII poselstwa byli kolejno: Franciszek Pułaski (30 IX 1
 r. Kierownikami dzierniku 1921 r. i funkcjonowało do 29 lutego 1924 w paść działalnoswoj

ło  Rady Ministrów z 31 maja 1921 r. Rozpocz Poselstwo RP w Charkowie zostało powołane decyzj15
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ski Zdzisław A. Derwiń 

rodo- kontaktami Litauera ze e Oddz. II SG interesował si, y tu wspomnieNależ ć ż ę ś
dra Udowczenki. skimi w Polsce, m.in. skupionymi wokół gen. Oleksanwiskami ukraiń

celi Szarota, przewozili listy e Litauer i jego kolega z poselstwa w Charkowie MarUstalono, ż
cego  adresowany do mieszkajnych osób, m.in. od sowieckiego agenta Grudiny listod róż ą

o Pawła Zajcewa z Komitetu Ukra-wówczas w Kaliszu gen. Oleksandra Udowczenki oraz d
rednictwem Mikołajewa niej został aresztowany. Sprzedawał za poskiego. Zajcew póiń ź ś

ził były „niewinne”  i w ten sposób ne dokumenty dyplomatom sowieckim, które jak twierdróż
. 21„nabijali bolszewików”

tek  w tecej Litauera za zachowanej w IPN pojawia si W dokumentacji dotyczą ę ż ą
”  (chodzi zapewne o  Rad. Wszedł on w kontakt z tzw. „Kozacz22ataman Jurija Tiutiunnyka ą ą

a), na której czele stał Grudin/a. Czy адa Pійськовa BВищ -  Wojskow RadszNajwyż ą ę ą
a? Czy Grudina i Mikołaj Pietrenko byli Grudina i Mikołaj Pietrenko byli agentami Tiutiunik

. Zajcewa  Zajcewch przez Walentnagentami Litauera? Litauer miał agentów podstawiony ę ą
. 23rednictwem Litauera i Szarotydze od szwagra za pootrzymywała pienią ś

 nicej pyta wi Litauera na terenie Charkowa pojawia sicizku z działalno W zwią ś ą ę ę ń ż 
cych wniosków. pa dokumentacja nie pozwala na wysnuwanie daleko idodpowiedzi. Ską ą

zku z podejrzeniem o e w 1923 r. Litauer został aresztowany w zwiFaktem jest natomiast, ż ą
. 24ncji MSZ na rzecz Rosji Sowieckiej. Zwolniono go po interwe szpiegowskśćdziałalno ą

do cie Polskiego Towarzystwa Demokratycznego w Sydney Informacja ta, zawarta w liś
ochodzi zapewne od 18 lipca 1947 r. Ppremiera Australii Josepha („Bena”) Chifleya z 

m Poselstwa RP w Moskwie. skiego, który w czerwcu 1926 r. został I sekretarzeAlfreda Poniń
. był radczki konsula generalnego RP w Charkowie, a od 1930 r pełnił obowiCzasowo też ą ą 

sko pozostawał do 1933 r. Razem z politycznym Poselstwa RP w Moskwie i na tym stanowi
cych zawarcia paktu o niach dotyczposłem RP Stanisławem Patkiem uczestniczył w rokowa ą

 r. zkiem Sowieckim. Po powrocie do centrali MSZ w 1933 a Zwidzy Polsknieagresji pomię ą ą
w Biurze Radcy Ekonomicznego, ł stanowisko kierownika referatu umów dwustronnych obją

rodkowej w Wydziale Wschodnim stw Europy pnie został kierownikiem referatu paa nastę ń Ś
.  25MSZ

y m.in. Pose-ski był bardzo dobrze zorientowany w warunkach pracNotabene Poniń
Wobec specjalnych warunków n.: lstwa RP w Moskwie. W jednym z raportów napisał m.i

cy tam dujdy urzstwami, kadzy ZSRR a wszystkimi innymi panic misowieckich i zasadniczych róż ę ń ż ę ą
cych go oficjalnie zuj do obowi sie nieraz zastosowadnik nie morzetelnie dyplomata czy urzę ż ć ę ą ą

owieckie e chodzi tu o ograniczenie narzucone przez władze sprzepisów i praw sowieckich, dlatego, ż
dnikom dyplomatycznym i konsularnym.  niesłusznie obcym urzę

dy aktywny dowania w ZSRR, kae po krótkim stosunkowo czasie urzszego wynika,  Z powyż ż ę ż

                                                

 z  do szeregu czynów, które traktowane sdnik dyplomatyczny czy konsularny doprowadza siurzę ę ą

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 139-150 21
 

ski dowódca  (1891-1930), ukraiнникТютю) сиповичЙорій (Юрко, Tiutiunnyk / Jurij Tiutiunnik22
 ́ Ю́  ́ ́ ń

ziały wojskowe tzw. Wolnych skiej Republiki Ludowej. W 1917 r. zorganizował oddw Armii Ukraiń
cznej formacji wojsko- czele przeszło 20-tysiKozaków. W 1918 r. walczył przeciwko bolszewikom na ę

niej z wa, a póczył swoje oddziały z ugrupowaniem Matwija Hryhorjewej. W lutym 1919 r. połą ź
stały rozbite przez bolszewików, a skiej Republiki Ludowej. W 1921 r. jego formacje zo UkraiArmią ń

d  do Rumunii. W 1921 r. po ogłoszeniu przez rzszym otoczeniem przedostał sion sam z najbliż ę ą
swojego kraju i został aresztowany przez władze sowiecki polityki ukrainizacji Ukrainy powrócił do 

 w szkole  zgodził i został wykładowc si, na którsowieckie. Zaproponowano mu współpracę ą ę ą
 w antypetlurowskiej akcji propagandowej. tedowódców Armii Czerwonej w Charkowie. Uczestniczył ż

pnie stracony na wany w 1929 r., a nastczeniu polityki ukrainizacji Ukrainy został aresztoPo zakoń ę

5505326. 
78-317841, A6119-349-470763, A6119-349-Londyn 1954; National Archives of Australia, A711-7

dzielowski, W. Zaleski, ski, M. S., red. W. Adamkiewicz, J. Friedrich, M. Grabinia 1939 rwrze
ba dyplomatyczna po 1 Polska słu, s. 17-18;  Biography” , t. 16, Melbourne University Press, 2002

, “Australian Dictionary of (1896-1968)Poninski, Alfred Emerykongołłowicz,  Zob. Bogumiła 25
. The Rt. Hon. J. B. Chifley, M.P., Sydney 18/07/1947
4/1/6/1, Polskie Towarzystwo Demokratyczne do  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/24

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 139-150. 23
Łubiance w 1930 r. 
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

, a 26ce do interwencji KLSZne przekroczenia uprawniajpunktu widzenia sowieckiego, jako poważ ą
ci te , okolicznoci indywidualnodnik nie jest silnnawet do zgłoszenia ekscepcji. O ile dany urzę ą ś ą ś

ci lub no organom GPU przy okazji nieostroco na jego psychice i ułatwiajżą ra siodbijają ę ą ż ś
 cały ki tej metodzie GPU zdołało zlikwidowaowanie go. Dzibowej omyłki z jego strony – szantasłuż ż ę ć

dyplomatycznych, konsularnych i wojskowych szereg zdolnych, a nawet wybitnych przedstawicieli 
stosunki, jak stw, z którymi Moskwa podtrzymywała bardzo bliskie c paczajnie wyłstw obcych,pań  ą ą ń

27Niemcy i Turcja . 
u? Trudno jest  sowieckiej prowokacji lub szanta padł wówczas ofiarCzy Stefan Litauer też ą ż

zych, ywania przez niego francuskich formularzy wywiadowc. Fakt una to pytanie odpowiedzieć ż
ci wywiadowczej na rzecz Polski, wydaje nego zakazu prowadzenia przez niego działalnomimo wyraź ś

wywiadu. Nie e był to sposób na odwrócenie uwagi polskiego kontre,  mo podejrzany. Bysię ć ż ż
wiadomo.  

Moskwa 
Prawdopodobnie przebywał Niewiele wiemy na temat pobytu Litauera w Moskwie. 

itauer wyjechał do Moskwy jako tam dwukrotnie w latach 1924-25. 1 lutego 1924 r. L
wał dokładnie nie wiadomo. Natomiast „sekretarz legacyjny II klasy” . Do kiedy tam przeby

dwika dzy 27 czerwca a 20 grudnia 1924 r. po odwołaniu Lue był tam pomiwiemy, ż ę
 sprawował 29 charge d’affairs Poselstwa RP w Moskwie. W tym czasie funkcj28Darowskiego ę

.  30skiKazimierz Wyszyń
go i konsularnego w O warunkach pracy polskiego personelu dyplomatyczne

 polskiego śćski. Jak trudna była działalnoMoskwie w tamtych latach pisał nie tylko Poniń
wiadczy m.in. tzw. sprawa konsula personelu dyplomatycznego i konsularnego w ZSRR w ś

stwie RP skiego, kierownika Wydziału Konsularnego przy Poselgeneralnego Adama Zieleziń
cej dzierniku 1931 r. Członek komisji inwentaryzujw Moskwie, który zmarł nagle w paź ą

i w raporcie dla Oddziału II SG opisał prywatne mienie konsula, por. Stanisław Korzeniowsk
dów zmarłego konsula. Zwrócił przede wszystkim  w konsulacie za rz panujsytuację ącą ą

 m.in. przemytem, przez co łatwo stawali sidnicy zajmowali sie urz na fakt, uwagę ż ę ę ę 
dzy  o intymnych stosunkach mic ju. Nie mówi31podatni na werbunek przez OGPU ą ż ę

                                                

 za  z obywateli sowieckich. Wincym sidnikami za personelem pomocniczym, składajurzę ą ę ą

 
 Komisariat Ludowy Spraw Zagranicznych. 26

 – Sygn. I.303.4.1885. – Referat radcy  Centralne Archiwum Wojskowe [CAW] – Oddział II SG.27

 31 skiego, napisany na potrzeby Wydziału Osobowego MSZPoselstwa RP w Moskwie, Alfreda Poniń
by konsularnej na terenach Rosji,  polskiej słuśćDziałalnoIII 1931 r. Cytat za: Wojciech Skóra, ż

УДК  працьнауковихЗбірник, [w:] dzywojennym (1918-1939)Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu mię    

elaza i Stali w Warszawie. Delegatury Centrali 
wiatowej pracował m.in. jako dyrektor ie wiatowej brał udział w tajnym nauczaniu. Po II wojn

CK (1931-35). W czasie II wojny du koncernu Modrzejów-Hantke (1929-39). Prezes ZH Pzarz
pnie wojewoda krakowski (1926-29). Prezes Moskwie (1924). Wojewoda łódzki (1925-26), nast
istrem pracy i opieki społecznej. Poseł RP w Handlu. W latach 1921-1924 r. (z przerwami) był min
 1919 r. pracował w Ministerstwie Przemysłu i Rady Regencyjnej w Moskwie. Po powrocie do Polski w

stał delegatem Przedstawicielstwa nych organizacjach polskich w Moskwie. W 1918 r. zodziałał w ró
niej b Rosji. Pó907 r. został zesłany w głMoskwie i Lipsku. Od 1900 r. był członkiem PPS. W 1

plomata. Studiował w ., s. 28. Ludwik Darowski (1881-1948), polityk i dyop. cit W. Materski, 28
94 (438), s. 203-204. 

ą ź
ż
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ś ś
Ż

cin pnie w ambasadzie polskiej w Moskwie zob. m.in. Mar O warunkach pracy w poselstwie, a nast29 ę
ci Narodowej, Warszawa 2010; , Instytut PamiAmbasada RP w Moskwie 1921 – 1939ski, Kruszyń ę

by konsularnej na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w  polskiej słuśćDziałalnoWojciech Skóra, ż
 94 (438), s. 199-УДК  працьнауковихЗбірник, [w:] dzywojennym (1918-1939)dwudziestoleciu mię   

pnie sekretarz Poselstwa RP w Berlinie. skiego (VI 1924 – I 1925).  NasttrzyStanisława K
selstwie RP w Moskwie do czasu nominacji odwołaniu Ludwika Darowskiego charge d’affairs w Po

pnie radca Poselstwa RP w Moskwie. Po astPolskich. Od 1920 r. pracował w MSZ. Sekretarz, a n
wiatowej w Legionach ski (1890-1935), dyplomata. W czasie I wojny  Kazimierz Marian Wyszy30

213. 
ń ś

ę

ę ń ę
e pri Narodnom Komissariatie Wnutriennych  OGPU - Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenij31

) – РСФСРНКВДприуправлениеполитическоегосударственноеОбъединённоеDieł RSFSR (       
miejscu osławionej Czeka. sowiecka policja polityczna utworzona w 1922 r. na 
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 w e podobny stan rzeczy mógł tam panowa, la domyna sito obarczał zmarłego. Moż ę ś ć ż ć
 wymian powodu por. Korzeniowski postulował całkowitniejszych. Z tego telatach wcześ ż ą ę 

32pracowników konsulatu.  
stwa w polskich placówkach konsularnych Zdaniem Wojciecha Skóry stan bezpieczeń

by konsularnej ciu kierownictwa słu dopiero po objzku Sowieckim poprawił siw Zwią ę ę ż
33 r.przez b. oficera wywiadu Wiktora T. Drymmera w 1933  

cych współpracy polskie-ciach dotycz o trudno wspomnieNa marginesie warto też ć ś ą
zku  na terenie Zwi i konsularnba dyplomatyczn sługo wywiadu wojskowego z polską ż ą ą ą

34dnikami MSZ a oficerami wywiadu.dzy urzci pomiistniała atmosfera podejrzliwo
odnim MSZ). Generalnie pnie kierownik Referatu Sowieckiego w Wydziale Wschnast

 (radca ambasady RP w Moskwie, a ł(konsul generalny RP w Moskwie) i Stanisława Zabieł
skiego sku), Jana Strzembosza, Adama Zieleziskiego (konsul RP w MiWitolda Oko

radca ambasady RP w Moskwie), RP w Moskwie w l. 1926-32), Tadeusza Jankowskiego (
cie Ulatowski wspomina Stanisława Patka (poseł Kijowie (1933-37). W podobnym kontek

wnik konsulatów RP w Charkowie i Moskwie (1933-36), czy Jan Karszo-Siedlewski, kiero
pnie ambasador RP w oseł, a naststwarzał polskiemu wywiadowi Juliusz Łukaszewicz, p

, nadmienia m.in. o problemach jakie biografii wywiadowczej kierownika Referatu „ Wschód”
Niezbrzycki – wybrane aspekty owaniu Sowieckiego przed 1939 r. Łukasz Ulatowski, w oprac

ę

ś

ń ń ń
ę

ę
ś ę ę  

W centrali MSZ 
do Warszawy i jaka była przy- Nie wiemy dokładnie kiedy Litauer został odwołany 

e w centrali yciorysie napisanym 15 marca 1949 r. podał, czyna jego odwołania. W swoim ż ż
kim (wg W. Materskiego, takiego MSZ pracował po powrocie z Moskwy w wydziale rosyjs

ne sympatie pnie jako podejrzany o zbyt wyraa nast), 35wydziału w strukturze MSZ nie było ę ź
 został przeniesiony do wydziału praso-pro-radzieckie po indagacji odpowiednich władz

. 36wego
 ponownie w centrali  Wojciecha Materskiego, Litauer pojawił si Według ustaleń ę

hodnim Departamentu Polityczno-MSZ w Warszawie w 1925 r. i pracował w Wydziale Wsc

                                                

cie . Czy rzeczywi37pca szefa Tadeusza Schätzla”Ekonomicznego „zapewne jako zastę ś

wiatowej interno-935-38). W czasie II wojny Poseł na Sejm RP (1935-38) i wicemarszałek Sejmu (1
34-35). pnie wicedyrektor Departamentu Politycznego MSZ (19Wschodniego MSZ (1931-34), a nast

sudskiego (1930). Kierownik Wydziału Prezesa Rady Ministrów Walerego Sławka i Józefa Pił
u (1929-30). Szef Gabinetu asady RP w ParyOddziału II Sztabu Generalnego (1926-29). Radca amb

skowy w Konstantynopolu (1924-26). Szef dencji Sztabu Generalnego WP (1923-34). Attache woj
(1919-22). Szef Wydziału Ewi- w Oddziale II Sztabu Generalnego/Naczelnego Wodza du na Rosj

ef Wydziału Wywia-pnie w Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. SzLegionach Polskich, a nast
wiatowej w ułkownik WP. W czasie I wojny  Tadeusz Schätzel (1891-1971) polityk, dyplomata, p37

 1949. , “Kultura”  nr 4/21, Pary“ Trust”184, R. Wraga, 
” , T. XIV, Londyn 1981, s. 182-ść“NiepodległoSowiecka afera szpiegowska “ Trust” , Michniewicz, 

 organizacji emigracji rosyjskiej. Zob. W. stw na terenie Rosji Sowieckiej, jak tedowczych tych pa
j wyniku rozbitych zostało wiele sieci wywia-wywiadom Polski, W. Brytanii, Łotwy i Estonii. W je

skierowana przeciwko stw zachodnich, które je wspierały. Akcja GPU była cyjnymi i wywiadami pa
zano kontakty z rosyjskimi organizacjami emigra-rednictwem tej organizacji nawistycznego. Za po

 obalenie tam ustroju komuni- zadaniem miało bycyjnej organizacji monarchistycznej w Rosji, której
w l. 1921-27 przez stworzenie rzekomo opozy-czyli operacji przeprowadzonej przez sowieckie GPU 

 o aferze MOCR-TRUST, m miejscu wspomnie IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 105. Warto w ty36
., s. 28. op. cit W. Materski, 35

&type=post&id=16066.  Zob. http://www.historycy.org/index.php?act=Attach34
d emigrował do Kanady.  na terenie Wielkiej Brytanii, skwiatowej znalazł siPalestynie. Po II wojnie 

pnie w tkowo przebywał w Rumunii, nastBecka. Po ewakuacji personelu MSZ w 1939 r. pocz
szego współpracownika min. Józefa any był obok Jana Szembeka za najbliMSZ (1933-30). Uwa

-39), dyrektor Departamentu Konsularnego (1929-31), dyrektor Wydziału Personalnego MSZ (1931
), z-ca kierownika Wydziału Personalnego MSZ wego (1918-19), attache wojskowy w Talinie (1923-28

P. Członek POW, oficer wywiadu wojsko-Wiktor Tomir Drymmer (1896-1975), dyplomata, kpt. W
., s.204. op. cit Wojciech Skóra, 33
., s. 204. op. cit Wojciech Skóra, 32
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

 Schätzel w tym cza-tpliwe, gdy Schätzla? Jest to wpc zastLitauer w tym czasie mógł być ę ą ą ż
r wspomniane stanowisko miał zajmo-sie był attache wojskowym w Konstantynopolu. Litaue

zkiem Sowieckim w MSZ odpowia- do jesieni 1926 r. W tym czasie za stosunki ze Zwiwać ą
 w Rzymie (XII 1926), dzie Knolla na placówk. Po wyje38dał wiceminister Roman Knoll ź ę

W 31 stycznia 1929 r. został mianowany Litauer został przeniesiony do wydziału prasowego. 
pcy szefa wydziału prasowego  zastł funkcj ministerialnym, a od połowy 1929 r. objradcą ą ę ę

. 39MSZ
era w wydziale prasowym  Zdaniem Wojciecha Materskiego z czasów pracy Litau

i- z sekretarzem ambasady brytyjskiej w Warszawie Regść jego znajomoMSZ datuje się
 Litauera z wywiadem , co niektórzy traktowali jako dowód na współprac40naldem Leeperem ę

. 41brytyjskim

Londyn 
cznych Józefa e w sierpniu 1929 r. z polecenia min. spraw zagraniLitauer twierdził, ż

. Nie podaje jednak przyczyny 42by w MSZ ze słupie musi wystwiadczono mu, Becka  oś ż ą ć ż
cie do pracy w e zaproponowano mu wówczas przejdecyzji ministra, jedynie dodaje, ż ś

niej z polecenia kierownictwa PAT c póPolskiej Agencji Telegraficznej (PAT). W miesią ź
.  43 którego został kierownikiem do Londynu celem zorganizowania tam biura agencji,udał się
ł e Litauer przyj na K. Smogorzewskiego, podaje, c siWojciech Materski, powołują ę ż ą

czasowy korespondent do  pracy w PAT w kwietniu 1929 r. i wyjechał jako tympropozycję
rmalnie MSZ zku z tym w MSZ udzielono mu urlopu bezpłatnego. FoLondynu. W zwią

44 29 lutego 1932 r. o praczało z nim umowrozwią ę ę  
 1932 r.) zastał go wybuch II Na stanowisku stałego korespondenta PAT (zapewne od
gu pierwszych 10 lat pobytu e w ciyciorysie, la w swoim wiatowej. Litauer podkrewojny ś ś ż ż ą

 w kołach politycznych i prasowych. Przez  pozycj sobie znacznw Londynie zdołał wyrobić ą ę
 lat był ęćpnie przez pizku Prasy Zagranicznej, a nast sekretarza Zwidwa lata pełnił funkcję ą ę

                                                                                                                                           

45ywotnie członkostwo.niej otrzymał jej honorowe doprezesem tej organizacji. Póź ż  

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 8-9. 45
[dalej: PSB], t. XVII, z. 75, Wrocław 1972, s. 483.

, [w:] Polski Słownik Biograficzny Litauer Stefan., s. 29. Zob. K. Smogorzewski, op. cit W. Materski, 44
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 8-9. 43

., s. 29. op. citada 1932 r. W. Materski, cznych od grudnia 1930, a ministrem został 2 listop
 wiceministra spraw zagrani-e Józef Beck sprawował funkcj na fakt,  W. Materski zwraca uwag42

., s. 29. op. cit W. Materski, 41
dzie w Argentynie (1946-48). pnie przy rz

dzie greckim (1943-46), a nastytanii przy rzPolitical Intelligence Department). Ambasador W. Br
-20). W 1939 r. został szefem odtworzonego brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1918

l Intelligence Department) pnie w Departamencie Wywiadu Politycznego (PoliticaInformation), a nast
ji (Intelligence Bureau of the Department of wej pracował w Biurze Wywiadu Departamentu Informac

wiato- (Oxford University). W czasie I wojny Trinity College (Melbourne University), New College
 i studiował w Melbourne Grammar School, ycie. Uczył si przez całe prowadził obfita korespondencj

ine Leeper (1900-2001), z któr w Sydney (Australia). Był bratem przyrodnim ValentUrodził si
yciel British Council.  ta brytyjski, zało Reginald Wildig Allen Leeper (1888-1968) – dyploma40

., s. 28. op. cit W. Materski, 39
du na Kraj (1940-45).  Rzwiatowej szef sekcji Spraw Zagranicznych DelegaturyII wojny 

mie (1926-28) i w Berlinie (1928-31). W czasie minister spraw zagranicznych (1926). Poseł RP w Rzy
pnie poseł RP w Ankarze (1924-26). Wice-stRydze (1920-21). Poseł RP w Moskwie (1921-23), a na
egacji polskiej na rokowania pokojowe w Wydziału Wschodniego w MSZ. Sekretarz generalny del

pnie referent odzie (1918), a nastdnik przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Piotrogrwskim. Urz
czył wydział prawa na Uniwersytecie Kijo- Roman Knoll (1888-1946) – polityk i dyplomata. Uko38

ci Polski.  Niepodległo i Liggdzie współorganizował Instytut Józefa Piłsudskiego
 w Londynie, pnie przebywał w Turcji i Egipcie. W 1947 r. osiadłwany w Rumunii (1939-44). Nast

 
ę

ę ś
ń

ę ę

ę

ś ą

ż
ę ą 

ę ż ę
ś

ę

ą ę-
ą

ę ż ę

 



148
________________________________ ___________________________________________________

ski Zdzisław A. Derwiń 

 pozycjczał znaczne Litauer zawdział przypuszczenie,  wyra46ski Tadeusz Nowiń ż ż ę ą ę 
drowi Cado-skich podsekretarzowi stanu w Foreign Office Alexanród dziennikarzy londywś ń

 Litauer utrzymywał kontakty z płk. dypl. wiatowe przed II wojn, . Twierdził te47ganowi ż ż ą ś ą
onych w MBP - w  Nowinskiego zło, który – według zezna48skimcieMieczysławem Ś żyń ń ż

ału wywiadowczego Sztabu Gene-swojej karierze był m.in. kilkakrotnym szefem wydzi
 z kolejnym nił siski przyjacielei ralnego i dyrektorem Agencji Prasowej „ Iskry” . Z ko Ś żyń ź ę

. 49ppłk. dypl. Stefanem Mayeremszefem wydziału wywiadowczego Sztabu Generalnego 

skiego) utrzymywał kontakt był kpt. Innym oficerem wywiadu, z którym Litauer  (wg Nowiń

                                                

 Litauera z Sir Frankiem ść na znajomo zwrócił uwagski te. Nowi50Jerzy Niezbrzycki ń ż ę

 
ału II Sztabu Generalnego WP, ski (1900-?) – mjr WP, oficer Referatu Wschód Oddzi Tadeusz Nowi46 ń

skich (1940). Po wojnie powrócił do dhalaszef Odddziału II Samodzielnej Brygady Strzelców Po ń
ału II w latach 1918-39. Memoriał ten jest Polski i opracował obszerny memoriał na temat Oddzi

wiadkiem ski był ródło historyczne. Nowine dyskwalifikowany przez wielu historyków jako poważ ź ń ś

, prezes Klubu Sprawozdawców Parlamenta-Genewie. Prezes Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich
 akredytowany był przy Lidze Narodów w Dyrektor agencji prasowej „ Iskra” . W latach 1931-34

 (1925).  Wojenn Szkołszczył Wy29). UkoDowódca piechoty dywizyjnej w 22 DP Górskiej (1927-
o w Ministerstwie Spraw Wojskowych (1927). Krakowie (1926). Szef departamentu administracyjneg

gu Korpusu nr V w pnie Dowództwa Okrlu, a nastgu Korpusu nr X w PrzemyDowództwa X Okr
tabu Generalnego WP (1922-23). Szef sztabu w Pradze (1921-22). Szef Wydział II, Oddziału II Sz
1920). Attache wojskowy przy Poselstwie RP KG POW (1918). D-ca brygady w dywizji ochotniczej (

bu ył w I Brygadzie Legionów Polskich. Z-ca szefa sztazku Strzeleckiego. Słu członek Zwiwiatow
I wojneł”  (1895-1956) – płk dypl. WP, dziennikarz. Przed ski ps. „Wycie Mieczysław Roman 48

. Brytanii w ONZ.  do 1946 r. W latach 1946-48 był przedstawicielem Wstanu w tym ministerstwie a
r. został stałym podsekretarzem pcy podsekretarza stanu w Foreign Office, a w 1938 zki zastobowi

ł  z Czang-Kai-Szekiem. W 1936 r. objnił silatach 1933-35 przebywał w Chinach, gdzie zaprzyja
 w Lidze Narodów. W c W. Brytanintujpnie pracował w Foreign Office wielokrotnie reprezeNast

9-12) i Wiedniu (1913-14). ł w 1908 r. Przebywał na placówkach w Stambule (190Office rozpocz
 w Foreign ityk i dyplomata brytyjski. Prac Alexander George Montagu Cadogan (1884-1968) – pol47

skiego (1949) i Tatara-Kirchmayera (1951). w procesach Adama Doboszyń
ę

ą
ę ą ę

ź ę ą
ą ę

ż
Ś żyń ż ą 

ś ą ą ż

ę ś ę ę

ń ż ą ę ą

zku Dziennikarzy RP (1934-37). Zob.rnych (1930-31), prezes Zwią  Who’s Who in Central and East 
, Pod red. Czy wiesz kto to jest? 1937; . The Central European Times Publ  Co. LTD., ZurychEurope

garni Wojskowej, Warszawa 1938, t. I, s. 735; Stanisława Łozy, Wyd. Głównej Księ
49 Stefan Mayer (1896-81) pnie oficer Oddziału II , płk dypl. WP . Oficer Legionów i POW. Nastę

pca szefa wywiadu w sztabie IV Armii  zastSztabu Naczelnego Wodza (Sztabu Generalnego), m.in. ę
ału II Oddziału II Sztabu Głównego WP (1930-39). (1920) i szef Ekspozytury nr I w Wilnie, szef Wydzi

). Uczestniczył w prze-wiatowej komendant Szkoły Oficerów Wywiadu (1941-45W czasie II wojny ś

 kolei w latach 1949-58 był konsultantem Spraw Wschodnich i w Wolnej Wszechnicy Polskiej.  Z
 w Polskim Instytucie ch 1945-49 był wykładowcołnierzy polskich w W. Brytanii. Niezbrzycki w lata

ród pnie je kolportował wm w 1941 r., a nastkradł stenogramy rozmów gen. Sikorskiego ze Staline
skiego, wy- wówczas do dymisji. Niezbrzycki, według gen. Model podał siychoreferatu mjr Jan 

. Szef  z Abwehru NW o współpracył kierownictwo Referatu „Zachód”  Oddziału II Sztaboskar
skim  r. ponownie, razem z Tadeuszem Nowidzony w karnym obozie oficerskim w Rothesay. W 1943

e na rzecz Abwehry) i osa-ychonia, którego Niezbrzycki podejrzewał o działanisprawie mjr Jana 
 w śćenie płk Mayera i płk Gano za biernopnie zwolniony z tego stanowiska (za oskar(1941-42), nast

iej Szkole Oficerów Wywiadu w W. Brytanii Prhali) przy Sztabie Głównym WP. Wykładowca w polsk
nu Czeskiego (pod dowództwem gen. Lwa wydawaniem pisma „Polska Zbrojna” . Oficer ds. Legio

nie (1938-39). Od marca 1939 r. kierował cz-Sosnowskiego, szefa komórki wywiadowczej w BerliNał
sultant w procesie poszlakowym mjr Jerzego 1939 r. na łamach „Buntu Młodych”  i „Polityki” . Kon

 Michał Lipski przed . Publikował swoje artykuły pod ps. Ryszrad Wraga i Prometejskcego Akcj
 Członek tzw. Komitetu Siedmiu nadzorujWydziału Wywiadowczego Referatu „Wschód”  (1930-39).

-30). Kierownik pnie był pracownikiem konsularnym w Charkowie (1928O.2 w Kijowie, a nast
cie „Wschód”  (od 1930 r.). Kierował placówkOddziału II Sztabu Generalnego od 1928 r., w Refera

cisłej Rady Wojennej. Oficer erentem w Biurze (1924-28).  Na przełomie 1927/1928 był ponownie ref
ył w 21 pułku piechoty cisłej Rady Wojennej (1923-25). SłuOficer Wydziału Opisowego Biura 

dzu (1922). iczył Centrum Szkolenia Podoficerów Piechoty w GrudzUkrainie i w Besarabii. Uko
 na  wywiadowcz siatk). Organizował polskwywiadu, sowietolog, pisarz. Członek POW (1917-1920

d Andrews (1902-1968) – kpt WP, oficer  Jerzy Antoni Niezbrzycki ps. Ryszard Wraga, Bernar50
kazaniu Enigmy aliantom. 
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

skiego Litauer . Zdaniem Nowi51eSaverym, konsulem generalnym W. Brytanii w Warszawi ń
, 52 Alanem Grahamem przyjazne stosunki z brytyjskim parlamentarzystutrzymywał też ą

 Imperialnego sku w latach 1918-19 był gen. Ironside (szef Sztabuktórego szefem w Murmań
. 53w 1939 r.)

onych w MBP)  skiego (zawarte w zeznaniach złoce były wywody T. Nowi Interesują ń ż
ski nie miał wprawdzie ci Litauera do masonerii. Nowinona temat ewentualnej przynależ ś ń

cie e obje nie wykluczał, , jednakzki Litauera z masoneriadnych dowodów na zwiż ą ą ż ż ę
czaógł zawdzizku Dziennikarzy Zagranicznych w Londynie Litauer mfunkcji prezesa Zwią ę ć 

e Litauer  przed II  na fakt, dku szkockiego” . Ponadto zwracał uwagy „obrzAnglikom z loż ą ę ż
zany z ył powi był korespondentem koncernu prasowego IKC, który bwiatowwojną ś ą ą

  kiego „Lewiatan” . Poniewaęż Cipolskim MSZ i Zrzeszeniem Przedstawicieli Przemysłu ż
ski nie  klubów „Rotary” , Nowigu Lewiatana było członkami masonerii bwiele osób z krę ądź ń

54dku szkockiego” .y „obrzci Litauera do lonowykluczał przynależ ś ż ą  
c na terenie Londynu e Litauer przebywaj,  MBP mogłoby wynika Z opracowań ć ż ą

sa-” , jako przykład podano jego raport (przesłany ambanadal utrzymywał kontakt z „dwójką
skim kierowanym skim Biurze Ukraidorowi Konstantemu Skirmuntowi) o wizycie w londyń ń

  55 (maj 1931 r.).przez dr. Paneykę
e w tym przypadku Litauer działał na e pewien,  Wojciech Materski jest prawie, ż ż

skie Biuro Ekono-e wspomniane biuro (Ukraizlecenie nie tyle „dwójki” , ile MSZ. Jednakż ń
adnych problemów ze zdobyciem materiałów do miczne) działało jawnie. Litauer nie miał ż

ci, czy nie była to przypadkiem nowspomnianego raportu. Z drugiej strony nie mamy pew ś
 z zainteresowaniem MSZ i „dwójki” . „prywatna”  inicjatywa Litauera, która spotkała się

 na zlecenie  zakresie Litauer mógł np. działae w jakim, emy wykluczy nie moRównież ż ć ż ś ć
port przesłał polskiemu ambasa-sowieckich mocodawców, a na wszelki wypadek swój ra

dorowi. 
e Litauer przed 1939 r. , d Informacji MON podejrzewały teMBP i Główny Zarzą ż ż

ego na terenie Francji, m.in. z prof. utrzymywał kontakty z działaczami ruchu prometejski

                                                                                                                                           

e po 1945 r. działacze ruchu prometej-d wiadomo, din. Sk56Szulginem/Szulhynem ą ą ż

skiej Republiki Ludowej w Bułgarii. Profesor dzynarodowych. Ambasador Ukraisekretarz spraw mi
skiej Centralnej Rady i ski, działacz społeczny i historyk. Członek Ukrai(1889-1960) polityk ukrai

) – ШульгинЯковичОлександрr Szulhyn ( IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 91-92. Ołeksand56
., s. 29-30. op. cit, ski, Ofic. Inf. VII Oddz. GZI MON. Zob. W. MaterskiciCh

 ppor. raport w tej sprawie zwrócił uwag IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 90-91, 136. Na 55
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 86-87. 54

Krajowych Sił Zbrojnych (Home Forces). 
 Po upadku Francji w 1940 r. został dowódc1939-40 był szefem Imperialnego Sztabu Generalnego.

tach  Brytyjskich Sił Zbrojnych w Persji (1920-21). W lapnie był dowódcdowództwo nad nimi. Nast
ł cyjnymi do północnej Rosji, gdzie z czasem obj1918 r. zostały wysłany z Alianckimi Siłami Ekspedy

wiatowej walczył na terenie Francji. W  I wojny marszałek polny, uczestnik wojny burskiej. W czasie
liam Edmund Ironside (1880-1959) – brytyjski  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 83-87. Gen. Wil53

Hutchinson, London 1939. 
, Does Poland matter to Britain?gu Wirral (1935-45). Opublikował m.in. poseł do Izby Gmin z okr

Sekretarz prywatny Lorda Balfoura  (1925-29),  Kpt. Alan Graham (1896-1964) – polityk brytyjski. 52
dzie RP.  ambasady W. Brytanii przy rzwiatowej był radc Frank Savery w czasie II wojny 51

r. 2, 2012, s. 300-309. 
, Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW, Kapitan Jerzy Antoni NiezbrzyckiZob. m.in. Andrzej Krzak, 

o-Soviet Bloc. Studies. Monograph series, no. 2. the Sino-Soviet Bloc. Research Institute on the Sin
. Washington 1961 , Research Institute on  S. H. Tangof the eighty-one party statement. Introd. by Peter

Integral communism: a program for action; analysis Biblioteka Białego Orła;Prasy 2. Korpusu, Seria 
 Rzym 1945, Nakładem Oddziału Kultury i rodkowo-azjatyckieBiałego Orła; Sowieckie republiki: 

Biblioteka rpusu, seria  Rzym 1945, Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. KoO rewolucjiOrła;
Biblioteka Białego orpusu ,seria . Rzym 1945, Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. K1941-1945

Biblioteka Białego Orła; Wojna sowiecko-niemiecka, dem Oddziału Kultury i Pracy 2 Korpusu, seria 
 Rzym 1945, Nakła-sowietyzacjaUstrój sowiecki : marksizm a stalinizm, komunizm a  , 1945;  polskiej

Rola i zadania emigracji d ps. R. Wraga): Instytutu Hoovera (Stanford). Opublikował m.in. (po
 do USA pracował dla Biblioteki Kongresu i ifrancuskiego MSZ ds. sowieckich. Po przeniesieniu s
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 Departament III MBP.ował sipastnosti) w Moskwie. Od 1950 r. sprawami tymi zajm
Gosudarstwienoj Biezo- były przekazywane od 1951 r. do MGB (Ministerstwo dze

ladowani przez MBP i GZI WP. Wyniki docho-skiego byli rozpracowywani i prześ
ń

ę
tpliwe, aczej jest to w Czy Litauer był działaczem ruchu prometejskiego? R ą

e pod koniec lat 20-tych XX w. Litauer zaanga- Wojciech Materski twierdzi, chociaż ż
 kontaktów Litauera z na wykluczy. Nie mo57 w sprawy prometejskieował siż ę ż ć

 na zlecenie so-e w tym zakresie mógł działa, działaczami prometejskimi, jak też ż ć
wieckich mocodawców. 

 z  kiedy po raz pierwszy Litauer spotkał siTrudno jest jednoznacznie ustalić ę

58ujawnienia tzw. archiwum Mitriochina.
zdemaskowana w wyniku konstrukcji bomby atomowej. Melita Norwood została 

ce tyjskie tajemnice dotyczNorwood, która przekazała sowieckiemu wywiadowi bry
la NKWD Meltzku Sowieckiego, m.in. to on rekrutował w 1934 r. drzecz Zwi

 na  niejawnść Andrew Rothstein prowadził działalno i polityczn prasowcilno
 działa-e poza oficjalnci, tpliwo nie ulega wPrasy Zagranicznej w Londynie. Dzi

) prezydentem Stowarzyszenia w Moskwie. W latach 1943-50 był (na wniosek Litauer
dzywojennym przebywał dzynarodowych. Co najmniej dwukrotnie w okresie mimi

 sowieckich instytucji i stosunków zakresie sowieckiej historii, ekonomii, jak te
 w ano go za specjalistTASS w Londynie, Genewie i w innych miejscach. Uwa

m najpierw ROSTA, a potem dyplomatycznych w Wielkiej Brytanii i korespondente
tawicielstw handlowych b1920-1945 był referentem prasowym sowieckich przeds
h władzach partii. W latach Roebuck i pod tym pseudonimem zasiadał w centralnyc

ywał pseudonimu C. M. ycieli Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii. Uzało
ał do grona członków leEkonomii i Polityki w Moskwie). Andrew Rothstein na

wiatowej ektorem Instytutu gium Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych i dyr
 a od 1922 członkiem kole-ambasadorem sowieckim w Teheranie w latach 1921-22,

-23, cym komisji ds. reformy uniwersytetów w latach 1920ckim, był przewodnicz
zku Sowie-iadł na stałe w ZwiRothsteina (po rewolucji bolszewickiej w 1920 r. os

o i przyjaciela Lenina, Teodora Rothstein był synem znanego działacza bolszewickieg
owane. Andrew tało zaaranAndrew Rothsteinem i w jaki sposób to spotkanie zos ż
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cu lat 30. XX w.,  w ko59pisma „The Week” wydawanego przez Clauda Cockburna

ródeł informacji e Litauer był jednym z pierwszych ci, tpliwoNie ulega wą ś ż ź
ń

., s. 28. op. cit W. Materski, 57
ców (IRO) w latach 1948-52. dzynarodowej Organizacji ds. Uchod w Misk ukraiśćczno

 społe-u (1946-60). Reprezentował teskiego Towarzystwa Akademickiego w Paryprezesem Ukrai
ycielen o wieloletni wiatowej był zało wojnie meteusz”  i współredaktor tygodnika „Trident” . Po II

0-41). Redaktor pisma „Pro-ziony prze władze niemieckie po upadku Francji (194Aresztowany i wi
stwie (1939-40 i 1945-46). skiego na uchoddu ukraistwie (1926-36), premier rzna uchod

skim dzie ukraiu. Minister spraw zagranicznych w rzpnie przebywał w ParyPradze (1923-27). Nast
szego Instytutu Pedagogicznego im M. Drahomanowa w skiego i WyWolnego Uniwersytetu Ukrai
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and the Ending of The Spy Who Came in form the Co-Op: Melita Norwood  Zob. m.in. David Burke, 58

MASK: MI5’s Penetration of , The Boydell Press, Woodbrigde 2008; Nigel West, Cold War Espionage
The Russia Complex: , Routledge, New Your 2005; Bill Jones, the Communist Party of Great Britain

, Gardners Books, London 2000;  West
The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the 2005; Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, 

, Basic Books, New York  the Third WorldWorld Was Going Our Way: The KGB and the Battle for
The Christopher Andrew, , Basic Books, New York 1999; Vasili Mitrokhin and History of the KGB

 the Secret The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive andMitrokhin and Christopher Andrew, 
ili , Manchester University Press, Manchester 1977; VasThe British Labor Party and the Soviet Union

=126rothstein-and-theodore-rothstein-&catid=18:r&Itemid
om_content&view=article&id=493:andrew-http://www.grahamstevenson.me.uk/index.php?option=c

arz „The Times” . Był korepondentem tego pisma Studiował m.in. w Oxfordzie. Pracował jako dziennik
 pisarz brytyjski, zwolennik komunizmu.  Francis Claud Cockburn (1904-1981) – dziennikarz i59
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.  dyskretnego przekazywania inspirowanych informacjipulacji politycznej, czy te
i- Litauerowi nie była obca sztuka dezinformacji, manszego wida Jak z powy

. 61d kraju-X co zamierzał rzsowania. Pomagało odkry
 przedmiotem zaintere- to samo przez sici, to stawało si takiej fałszywej poufno

 ofia-e jego przyjaciel X stał si doszedł do konkluzji, li ktoył Litauer, jejak zauwa
 zdarzało. Lecz, cie si. To oczywici oficjalnodzie pachnieli b jejako przeciek, ni

li pojawi sidzie ona wiarygodna jee be jest bardziej prawdopodobne, puszczał, 
d kraju-X słusznie przy- w zasadzie uwierzono. I rzyczył sobie, aby w nikraju X 

d e była ona fałszywa, lecz rze była ona prawdziwa, lecz dlatego, X nie dlatego, 
 od radcy ambasady kraju- histori bardzo interesuj kraju-X, mógł otrzymapras

cy ci” . Pan X, reprezentuj podrzuconej „ poufno sam ofiarjeden lub drugi mógł by
e , śćliwowiadomie. Z drugiej strony, istniała zawsze monie prowadzili takiej gry 

lnie wierzyli sobie wzajemnie  i Byli pewni członkowie tej grupy, którzy przypuszcza
dzie natychmiast podana dalej i szerze. e historia ta b,  sitym nikomu”  jest upewni

ciwym celem osoby, która mówi „ nie mów o dy wie, włakszego rozgłosu. Jak kawi
 celem uzyskania  histori przypuszczalnie poufn czasie, zamierzał przekazajakim

, w e kto, śćliwozawsze była mo z Litauerem: dezinformacji w oparciu rozmow
 o koncepcie The Years of The Weekona Cockburna, Patricia wspomniała w 

. 60„The Times’a”
panii był korespondentem z Kimem Philby, który w czasie wojny domowej w Hisz

ł sie Cockburn zetknstwo, e prawdopodobie duWolfgang zu Putlitz. Istnieje te
 z nim w 1932 r. w Pradze),  Guy Burgess i ł si(prawdopodobnie pierwszy raz zetkn

zania z sowieckimi agentami takimi jak Otto Katz  powigowskiej. Cockburn miał te
 szpie-ne zadania natury propagandowej bc ró i Gibraltarem, i wykonujGenew

em, dzy Madrytem, Londynem, Paryc pomiskiemu kursujdowi republikarz
ył redniego agenta Stalina w Hiszpanii. Cockburn słuzaufanego, rzecznika i bezpo

ał za ” , którego uwaMichaiłem Kolcowem, redaktorem zagranicznym „Prawdy
yłych stosunkach z o zakontrolowany przez komunistów. Cockburn był w bardz

e był . Orwell zarzucał Cockburnowi m.in to, Homage to CataloniaOrwell w 
na ostro zaatakował George interesom sowieckiej polityki zagranicznej. Cockbur

enie ch celem było słuinformacji zawartych w „The Week”  była fałszywa i i
ęśća czwiatowej. Dujny zaprzestał wydawania pisma wkrótce po wybuchu II wo

ibbentrop-Mołotow. Cockburn przeciwnikiem polityki appeasmentu do czasu paktu R
 w Foreign Office. Cockburn był był Sir Robert Vansittart, stały podsekretarz stanu

ródłem jego informacji nym nastawione do premiera Neville’a Chamberlaina. Głów
d sowiecki. Pismo był krytycznie które było potajemnie subsydiowane przez rzą

ź
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ny na terenie Londynu. Nie  W latach 30. XX w. Litauer pozostawał bardzo aktyw
wiata dzienni-mi nie tylko ze e utrzymywał szerokie kontakty z ludci, tpliwoulega wą ś ż ź ś

 przekazywał m.in. ambasadorom Polski w Wielkiej karskiego, notatki z niektórych spotkań
cia wydanego przez dzienni- z przyjBrytanii. Wojciech Materski odnotował m.in. notatkę ę

nalda po jego po-skich dla brytyjskiego premiera Ramsaya James MacDokarzy amerykań

                                                                                                                                           

 „ jakiee Litauer wykonywał te y po Europie (marzec 1933 r.). Materski podejrzewa,dróż ż ż ś 

n. do „The Irish Times” . d sowiecki. W 1947 r. osiadł w Irlandii i pisał m.iwane przez rz
ubsydio-ył własne pismo „The Week” , które było potajemnie scu lat 30. XX w. załoSpain” . W ko

 Hiszpanii. Opublikował wówczas „Reporter in  domowtej wojn do ogarniWielkiej Brytanii udał si
 sekretarza generalnego Komunistycznej Partii stycznego „Daily Worker” . W 1936 r. na pro

 pseudonimem Frank Pitcair pisał do komuni-w Niemczech i USA do czasu rezygnacji w 1933 r. Pod
 

śbę
ę ę ą ą

ń ż
ą

 55-68. at San Francisco University” , 2006-2007, v. XVI, s.
, „Ex Post Facto. Journal of the History Students 9Intrigue that Produced the ‘Cliveden Set,’  1932-193

 and the Anti-Nazi The WeekFighting Fire with Propaganda: Claud Cockburn’s  Ari Cushner, 60

Comedia, London 1968, s. 46. The Years of The Week Patricia Cockburn, 61 , 
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 sowieckich dyplomatów, przytaczajniejawne zadania” . Jako przykład podaje doniesienia ą-
e „ jakoby Polska  1933 r.,  Brytyjczyków wiosncych  m.in. Litauera,  który miał zapewniać ą ż

. 62ce porozumienie skierowane przeciwko Niemcom”zawarła  z Sowietami daleko idą
na ródłach sowieckich, to nie mo w sza informacja znalazła si Mimo, ze powyż ę ź ż

giem oficjalnej (poza zasie Litauer był inspirowany przez czynniki sowieckie , wykluczyć ż ę
e sondowały Brytyjczyków, jak W. Brytania zareago- modyplomacji sowieckiej), które być ż

? enie polsko-sowieckiej o zabarwieniu antyniemieckimwałaby na ewentualne zbliż

                                                

ci Leeper? Trudno na to pytanie jednoznacznie yczliwo do pozyskania zmierzaj
 grąśwadził wówczas jaknych wywiadów, w tym i sowieckiego. Czy Litauer proró

gu zainteresowae taka osoba jak Rex Leeper pozostawała w krci, tpliwoulega w
dzie greckim. Nie  na ambasadora przy rznim do 1943 r., kiedy otrzymał nominacj

du Politycznego) i kierował Political Inteligence Department (Departament Wywia
cu 1938 r. został on mianowany szefem Reginalda Leepera w Foreigne Office. W ko

 na pozycjmy jednak uwagródłach. Zwrółania byłyby odnotowane i w innych 
e, tego typu dzia-eniu polsko-brytyjskim. Jednakało na zbliłka Piłsudskiego, zale

e min. Beckowi, zgodnie z wytycznymi marsza-ufne instrukcje MSZ, tym bardziej, 
 po-e Litauer wykonywał i w tym przypadku jakie, na wykluczy Nie mo

  66Litauera z Brytyjczykami.
zania widerska wykluczała jakiekolwiek agenturalne powinadmienia Materski, 
e, jak  nosiła znamiona zdrady stanu. Jednakwykonywaniem instrukcji MSZ, czy te

 Litauera spowodowana była ść, czy ta otwartotrznego. Materski zastanawia siwewn
ytku jako tajny materiał do uLitauera zostały opublikowane przez Foreign Office 

. Niektóre informacje przekazywane przez 65zku Sowieckiegowobec Niemiec i Zwi
ci polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza niał mu zawiłoLitauer obszernie wyja

. 64 z Reginaldem (Rexem) Leeperemśćmienia o odnowieniu przez Litauera znajomo
wiederskiej nad- na opracowaniu Haliny c si Wojciech Materski opieraj

 63tpliwe.„paktu czterech” , ale jest to raczej w
ca do storpedowania koncepcji  MSZ zmierzaj instrukcj poufnąś jakwykonywa

 mógł e w tym przypadku Litauer równie, na zatem wykluczyycie. Nie mow 
eli propozycja Mussiliniego wejdzie  z Ligi Narodów, jee Polska wycofa si, Francj

stwami Małej Ententy i ostrzegł  rozmowy w tej sprawie z pał prowadziBeck zacz
er spraw zagranicznych Józef nie zrezygnował z swojego stanowiska, polski minist
e Piłsudskiego, demonstracyj-ambasador polski w Rzymie Jerzy Potocki na poleceni

 ze strony polskiej, m.in.  reakcj z ostrsze plany  spotkały sistwami. Powypa
dzy enie jakiegokolwiek zatargu mizji traktatów pokojowych, o ile istniałoby zagro

 rewi- równiestw mniejszych. Decyzje mocarstw mogłyby dotyczymusu wobec pa
”  z prawem interwencji i przy-„wszystkich sprawach politycznych i niepolitycznych

ej mocarstw we powania”  wspomnianych wy post lini oraz „wspólnzbroje
ouprawnienia w zakresie Niemcy. Projekt przewidywał przyznanie Niemcom równ

, Włochy i , Francj Brytani Wielkąćwi Simonowi „pakt czterech” . Pakt miał obj
MacDonaldowi i min.  Johno-zaproponował premierowi Wielkiej Brytanii Jamesowi 

18 marca 1933 r. Benito Mussolini e ,  w tym miejscu przypomnie Warto też ć ż
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, „Zeszyty Historyczne” , 1991, 106, s. 66. Stefana Litauera
ci skie. Z angielskiej działalnoDrobiazgi jałtawiderska, ., s. 30. Zob. H. op. cit W. Materski, 64

742. 
, Londyn 1960, t. II, s. 741-Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945W. Pobóg-Malinowski, 

ski, Londyn 1972, t. I, s. 19-24; , opr. J. ZaraDiariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945) J. Szembek, 63
., s. 30. op. cit W. Materski, 62
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 Notabene w 1935 r.  Litauer opublikował artykuł 65 , The Role of Poland between Germany and Russia
zob. “ International Affairs”  14, no. 5 (1935).

e.  Tam66
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 inny? Rothstein lub jeszcze kto
e Andrew y moli tak, to kto zlecił mu to zadanie? Polski MSZ, cz. Jeodpowiedzieć ś ż

ś
Сборник. политикипольскойСекреты Lew Sockow, w zbiorze dokumentów    

cy dokument na temat stosunków  przytacza m.in. bardzo interesuj (1935 - 1945)документов ą
by Andrew cej pod przykryciem (czypolsko-angielskich, który uzyskano od osoby pracują ż

 w kwietniu 1935 r. Wiele wskazuje Rothstein?). Dokument ten NKWD przekazało Stalinowi
  67 Litauer.ródłem tych informacji mógł bye oryginalnym na to, ż ź ć

ski w rozmowie z Janem Szembekiem 26 listopada 1938 r. amb. Edward Raczyń
MSZ Wiktorem ciach jakie miał z naczelnikiem wydziału prasowego wspomniał o trudnoś

tnej po-. Nie znamy powodów niech69 Litauera z Londynuąć, który chciał usun68Skiwskim ę
e wydział ne powodu,  powaistniestawy Skiwskiego wobec Litauera. Zapewne musiały za ć ż ż

 wskazuje na to, cia Litauera z Londynu. Z drugiej strony ten epizodył do usuniążprasowy d ę
skiego.  o amb. Raczye w tamtym czasie Litauer posiadał znaczne zaufanież ń

 min. Józef Beck w Londynie w kwietniu 1939 r., Li- wizytzku z oficjalnW zwią ą ą
cony polskiemu ministrowi wił potauer opublikował w „News Chronicle”  obszerny aryku ś ę

ski w swoich wspo-. Sekretarza Becka, Paweł StarzeBeck – the manspraw zagranicznych pt. ń
enia by Nigdy nie odniosłem wra.in.: mnieniach wyraził zdziwienie tym faktem i napisał m ż

. 70 polityki ministraLitauer był entuzjastą
tałym konta-wiatowej zastał Litauera w Londynie. Pozostawał w sWybuch II wojny ś

 o nie od Litauera ambasador dowiedział siskim. To wła RP i z amb. Raczykcie z ambasadą ń ś ę
nia 1939 r. Co ciekawsze, Litauer  wrzewkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Polski 17 ś

ego z Mołotowem  o 7:30 rano) o przebiegu spotkania amb. Grzybowskipoinformował go (już
 Prawdopodobnie informacje te otrzymał od 71ciu przez niego noty sowieckiej.i o nie przyję

 z ambasady sowieckiej w Londynie. Andrew Rothsteina, albo od kogoś
mtego okresu. 24 ski odnotował w swoim dzienniku ciekawy epizod z ta Amb. Raczyń

 na What is Stalin up to?ykule pt. nia 1939 r. b. premier brytyjski Lloyd George w artwrześ
, ale równieał sowiecki atak na Polskłamach „The Sunday Express”  nie tylko usprawiedliwi ę ż 

” . Ambasador zwołał  Polskd polski i imperialistycznkrytykował „podły klasowy rzą ą ę
eorge’owi.  ambasady celem przygotowania odpowiedzi Lloydowi G prasowwówczas obsadę ą

 Lloyd George’owi, Litauer w czasie polemiki nad odpowiedziski, Jak zanotował amb. Raczyń ą
ski dowiedział niej Raczy Póci, o ile nie dezaprobaty.tnono ziewał dla okazania obojgłoś ę ś ź ń

e cych, czynny był „ Awentyn”  krytyków i ludzi przeczuwaje w mieszkaniu Litauera , się ż ą ż
ród politycznych  za protektorami w siprzy zmianie politycznego wiatru warto rozejrzeć ę ś

Dodatkowo 72 dochodziły do głosu i znaczenia.ci, które prawdopodobnie bosobistoś ędą  
 korespondenta PATa w śćbisto i słuść, gorliwośćpilnoe od tego czasu ył, ski zauwaRaczyń ż ż ż

dowe.  bardziej urz Ich stosunki stały siLondynie Litauera uległa widocznemu zahamowaniu. ę ę
skiego, ton zebraniom w mieszkaniu Litauera Według informacji uzyskanych przez Raczyń

  73nadawał dr Józef Retinger.
dziernika d ten wrócił 9 paa, sk do Pary siski pomógł Retingerowi dosta Raczyń ć ę ż ą ź

ca propagandy polskiej w skiego dotycz wicepremiera Stanisława Stro1939 r. z instrukcją ń ą
ród polityków i osób  w prowadzie Retinger miał jWielkiej Brytanii. Wynikało z niej, ż ą ć ś

 za nibra do Litauera, który miał epublicznych, natomiast propaganda prasowa miała nal żeć ć ą 

                                                

cisłym porozu-w  wedle wskazówek ambasadora polskiego w Londynie i śćodpowiedzialno ś

 
 [Siekriety polskoj politiki.  (1935 - 1945)документовСборник. политикипольскойСекреты Zob. 67    

ВнешнейСлужбаowa, Wydawnictwo: Sbornik dokumientow (1935-1945)], pod red. Lwa Sock   

e, s. 56.  Tam73
e, s. 50.  Tam72

Londyn 1974, s. 43, 47. 
, skiego 1939-1945a RaczyW sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwardski,  E. Raczy71

, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991, s. 112. Trzy lata z Beckiemski,  P. Starze70
ski, Londyn 1972, t. IV, s. 366. , opr. J. ZaraDiariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945) J. Szembek, 69

wiatowej osiadł w Brazylii. MSZ (1935-39). Po II wojnie 
23 do 1939 r. Naczelnik wydziału prasowego  Wiktor Skiwski (1900-1956), dyplomata. W MSZ od 1968

, Moskwa 2009, s. 12-15. РоссииСВРАрхив. ФедерацииРоссийскойРазведки    
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nie ograniczenie jego kompe- jako wyraski odczytał j Raczy74mieniu z dr. Rettingerem” . ń ą ź

. 75wielkiej Polski z Lwowem i Wilnem”
e nie wierzy, aby Polacy porzucili „swoja wizjW komentarzu Leeper stwierdził, 

Poland in a special position of responsibility. 
some international control with the idea of demilitarisation of East Prussia under 

ation. He is therefore toying with provided it did not take the form of outright annex
rs would not oppose such an idea government. His impression was that British ministe

raged in this by the French compensation, and it appears that he is being encou
 means for finding such connection his mind turning towards East Prussia as

e Poland’s security. On this tion elsewhere which would at the same time increas
t, he aims in finding compensa-impossible to recover from Russia what has been los

rs is very problematic. If it proves the reconstruction of Poland in her pre-war frontie
he does realise perfectly well that any difference between the two invaders of Poland, 
hough he will not admit officially about Poland’s future until the end of the war. Alt

have any hard and fast ideas Sikorski’s view is that it will be not possible to 
notował m.in.:  

 gen. Sikorskiego z pobytu w Londynie. Leeper za-Litauera na temat wizyty i wra
 Leeper przekazał sprawozdanie cznych Williama Stranga z 25 listopada 1939 r., Rex

ni-cie adresowanym do asystenta sekretarza spraw zagra(1939) Halifaxowi. W li
ndum przekazanym w tym czasie ma tam nic o tworzeniu polskiej armii, ani o memora

kich, natomiast nie dy gen. Sikorskie w sprawie stosunków polsko-sowiecdzi o pogl
li cho- co podaje Litauer, jee istnieje wprawdzie brytyjski zapis na temat tego,cza, 

f. Cienciała zazna- swojej roli w tym drugim przypadku. Jakkolwiek pronie ujawnia
ł, albo uczynił to celowo, aby memorandum z czerwca 1940 r., o którym nie wspomnia

e albo Litauer pomylił wydarzenia z jego Anna Cienciała przypuszcza, 
cznych Halifaxowi. 

 brytyjskiemu ministrowi spraw zagrani-czynatomiast geb. Sikorski miał je wr
nie władzom sowieckim, czerandum, które dał gen. Sikorskiemu, przekazał równo

e memo-ców wojennych. Litauer podaje, cznej armii polskiej w ZSRR z je250 tysi
ckiej, takie jak np. utworzenie którym zawarł tezy na temat współpracy polsko-sowie

andum, w  z gen. Sikorskim i napisał dla niego krótkie memor rozmowmiał on dług
zyty generała w Londynie),  gen. Sikorskiego (w czasie pierwszej oficjalnej wiśćcze

na e w wieczorem 16 listopada 1939 r. przed bankietem Litauer przypisuje sobie, 
 współpracy polsko-sowieckiej. Dodatkowo śćliwoał moWładysław Sikorski rozwa

du polskiego i naczelny wódz gen.  w listopadzie 1939 r. premier rze jumniał, 
  wspo-Zmierzch Londynuce ąże Litauer w ksi, Anna Cienciała zwraca uwag

tencji. 
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Memorandum L itauera 
du polskiego i aniem premiera rz19 czerwca 1940 r. rano, na pół godziny przed spotk ą

ierem brytyjskim Winstonem naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego z prem
ci liwo w sprawie „mo Sefan Litauer z notatkChurchillem, do gen. Sikorskiego zgłosił się ą ż ś

 przekazana władzom zku Sowieckiego, która miała bywerbunkowych”  na terenie Zwią ć

                                                

skiego, Litauer na kilka dni przed przylotem gen.   Według amb. Raczy76brytyjskim. ń

1939-1945, Londyn 1974, s.70-71, 
skiegoa RaczyW sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwardski, 1945, s. 151; E. Raczy

, Londyn 1960, t. . III 1939-Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 W. Pobóg-Malinowski, 76
23. of Illinois Press], Vol. 33, No. 3 (1988), s. 295-3

 “The Polish Review”  [University -Soviet relations,and Sikorski’s proposals for re-establishing Polish
1940: The Litauer Memorandum The Question of the Polish-Soviet Frontier in 1939- Anna Cienciala, 75

e, s. 56-57.  Tam74
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

edstawicielem TASS w Londynie Sikorskiego do Londynu rozmawiał na ten temat z prz
 szukania pewnych nieoficjalnych konta-rzekomo poruszył sprawAndrew Rothsteinem, który ę

owego , a zarazem wyzyskania wyszkolonego materiału wojskdzy nami a Moskwktów mię ą
e ski nie wiedział wówczas,  Raczypolskiego na wypadek starcia sowiecko-niemieckiego. ń ż
ci liwoe gen. Sikorski nie miał modowi polskiemu, i memoriał Litauera nie był znany rzą ż ż ś

 powstał on na zamówienie ski wspomina, i Raczyniej (chocia z nim wcze sizapoznać ę ś ż ń ż
 o przeczytanie go i wyra-skiego z pro wówczas do Raczygenerała). Generał zwrócił się ń śbą

enie swojej opinii o tym dokumencie.  ż
ca: puj memorandum Litauera była  nastśćTre ę ą

 
Memorandum w sprawie Polski i Rosj i Sowieckiej  

 
czyłem brytyjskiemu ambasadorowi memorandum o Przed dwoma tygodniami wrę

 w e byłbym gotów dawiadczyłem, du Polskiego do Rosji Sowieckiej. Ostosunku Rzą ś ż ć
czeniu obecnej wojny skim zako po zwyciwiadczenie, idu Polskiego solenne oimieniu Rzą ś ż ę ń

adnym wypadku skierowana przeciw interesom polityka odbudowanej Polski nie byłaby w ż
dów polskich od  rze byłaby zasadniczo odmienna od polityki wszystkichRosji Sowieckiej i ż ą

cej do podziału Rosji, Polska pro-ążąc po linii idei Piłsudskiego, d1926 roku, kiedy to, idą
danie żąc  wobec Rosji Sowieckiej. Utrzymuj wrogeniach politykwadziła w swych założ ę ą ą

, byłby jednak ze skłonny d Polski, który ja reprezentujrestytucji polskiego status quo, Rzą ę
ce etnograficznych rejonów Białej Rusi i  na pewne terytorialne zmiany dotycz sizgodzić ę ą

d Polski oczeki-laracji Rz polsko-rosyjskiej granicy. Na podstawie takiej dekUkrainy wzdłuż ą
ci Polski, ęści polskiej w tej czdu Sowieckiego zmiany stanowiska wobec ludnowałby od Rzą ś

łby przychylne stanowi-d Polski zaj. Ponadto Rz sowieck pod okupacjktóra znajduje się ą ą ą ą
 terytorium Polski okupowane przez sko w stosunku do przemarszu wojsk sowieckich przez

ród w utworzeniu armii polskiej spoNiemców oraz współpracowałby z sowieckimi władzami ś
77iem.ci polskiej dla walki z Niemcami jako wspólnym wrogludnoś  

 ze składaniem jakiegokolwiek ski radził gen. Sikorskiemu wstrzymanie siRaczyń ę
tkowo gen. ca sytuacji politycznej. Pocznionej do kodokumentu Brytyjczykom w niewyjaś ń ą

ni-e tego samego dnia w czasie rozmowy z brytyjskim mi na to jednakSikorski zgodził się ż
 temat utworzenia armii polskiej na strem spraw zagranicznych Lordem Halifaxem poruszył

zku z tym orandum w tej sprawie. W zwiterenie okupacji sowieckiej. Halifax poprosił o mem ą
 zanie-lono kwestie podkreski przeredagował tekst Litauera. W nowym dokumenciRaczyń ś ę

nie pomi- granic, a jednocześćci polskiej oraz nienaruszalnoladowania ludnochania prześ ś ś
rytorium Polski. Podniesiono tam to zagadnienie przemarszu wojsk sowieckich przez tenię

czenia polskiego zku Sowieckim i dołcznej armii polskiej w Zwi utworzenia 300 tysiideę ę ą ą
kwie. Memorandum zostało przeka-obserwatora do personelu ambasady brytyjskiej w Mos

niej (25 czerwca 1940) zostało wycofane e pózane Halifaxowi 19 czerwca 1940 r.,  jednakż ź
78a Zaleskiego.przez polskiego ministra spraw zagranicznych August  

 swój aparat wy-skiego gen. Sikorski na terenie W. Brytanii tworzyłWedług Raczyń
dem cznikowy z rzaleta (oficer łkonawczy przy pomocy Retingera, Litauera i mjr. Caz ą ą

79brytyjskim).  
stał jej kierownikiem i kontro-Po przeniesieniu centrali PAT do Londynu Litauer zo

                                                

 formalnie prawdopodobnie nie był dyrektorem PAT w  do maja 1944 r., chocialował agencję ż

e, s. 76.  Tam79
skiego, Londyn 1994, s. 166. , pod red. Z. Bławiatowej

nie podczas II wojny Władze RP na obczy [w:] dysława Sikorskiego Czerwiec 1940 – Lipiec 1943
d gen. Wła-Rz., t. III, s. 157-158; M. Hułas, op. cite, s. 72-73,75. Zob. W. Pobóg-Malinowski,  Tam78

, ed. J. Pomian, Sussex, 1972, s. 110. Memoirs of an Eminence GriseRetinger, 
 ani jedno słowo z memoriału Litauera. Zob. J. e w nim nie znalazło siskiego i twierdził, Raczy

e-memoire przygotowanego przez amb. s.662; Retinger przypisuje sobie współautorstwo aid
skiego, Londyn 1994, , pod red. Z. Bławiatowejnie podczas II wojny Władze RP na obczy[w:] 

, nie 1939-1945du RP na obczyZarys polityki zagranicznej rzski, Londyn 1974, s. 70-71; M. K. Kami
, skiego 1939-1945a RaczyW sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwardski,  E. Raczy77
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 był sekretarzem generalnym Ministerstwa okresie od sierpnia 1941 r. do marca 1943 r., kiedy
Informacji i Dokumentacji . 

Układ Sikorski-Majski 
rwca 1941 r. gen. Władysław Po wybuchu wojny niemiecko sowieckiej w dniu 22 cze

ał pono-pnego dnia przemówienie w radio, w którym zasugerow nastSikorski wygłosił już ę
80zkiem Sowieckim. a Zwidzy Polskzanie stosunków dyplomatycznych pomiwne nawią ę ą ą  

skiemu przebieg roniej Stefan Litauer zreferował min. Stanisławowi St dni póęćPi ź ń
tem TASS w Londynie. Wynikało z swojego spotkania z Andrew Rothsteinem, koresponden

cych  nowych instrukcji dotycze wprawdzie ambasada sowiecka nie posiadała jeszczeniego, ż ą
a odrzuci stanowisko polskie, co do pienia gen. Sikorskiego, ale zapewne strona sowieckwystą

ryskim z 1921 r. Rothstein nie wykluczał przywrócenia sytuacji prawnej opartej na traktacie 
 poruszonych w przemówieniu gen. Sikorskie-natomiast rozmów na temat innych zagadnień

81go.  
e radiowe przemówienie gen.  28 czerwca 1941 r. Rothstein poinformował Litauera, ż

i prasy brytyjskiej zostały przekazane Sikorskiego z 23 czerwca 1941 r. wraz z komentarzam
ze reakcji czynników sowieckich na do Moskwy. Rothstein w tym momencie, nie znał jeszc

polska demokratyczna, e du polskiego. Stwierdził jedynie, pienie szefa rzwspomniane wystą ą ż
  zazek Sowiecki byłby gotów nawi Zwi Generał Sikorski, a z któr pragnie wskrzesijaką ć ą ą ą ć

 na ąć od poprzedniej mocarstwowej polityki i stan sisze stosunki, winna odgrodzijak najbliż ć ę
.  82stanowisku Polski etnograficznie narodowej

dem polskim ambasador sowiecki w Instrukcje w sprawie prowadzenia rozmów z rzą
cu negocjacji zwarto poro-zeszło miesiLondynie Iwan Majski otrzymał 1 lipca 1941 r. Po pr ą

dem polskim i dzy rzzania stosunków dyplomatycznych pomizumienie w sprawie nawią ę ą
 układu Sikorski-Majski. Dokument ten sowieckim, które przeszło do historii pod nazwą

ci premiera Winstona Churchilla i min. Antho-został podpisany 30 lipca 1941 r. w obecnoś
  83ny’ego Edena.

c zwła-e rola Litauera w tym zakresie była znaczna, biorci, tpliwoNie ulega wą ś ż ą
rednie kontakty z  bezponiejsze memorandum z 1940 r., jak te jego wczeszcza pod uwagę ś ż ś

Rothsteinem. 
dzie polskim w Londynie utworzono Ministerstwo Infoniu 1941 r. w rzWe wrześ ą -

ski. Stefan Litauer ł prof. Stanisław Strormacji i Dokumentacji (MID), na którego czele staną ń
ka mini- sekretarza generalnego, czyli faktycznego kierowni funkcjotrzymał w nim ważną ę

, a ministrem został 84pił go Jan Drohojowski do marca 1943 r., kiedy zaststerstwa. Pełnił ją ą
zku z . Jak podaje Wojciech Materski, Litauer w zwi85prof. Stanisław Kot (18 marca 1943) ą

                                                

ł ze stanowiska dyrektora  na sekretarza generalnego MID formalnie zrezygnowanominacją

., s. 212. op. cit AIMPS, PRM, K 102/62e. [za:] M. Hułas, 85
 (1976). Polacy w Ameryce

 (1968); ska z bliskaAmeryka Łaci (1967); ciRóg obfito (1964); skiejyciu Ameryki Łaciwierzenia w 
Religie i  (1964); Indianin prezydentem Meksyku (1962); a i dolarówMeksyk bogów, krzy(1962); 

Abraham Lincoln (1959); Jana Drohojewskiego wspomnienia dyplomatyczneOpublikował m.in. 
ziony (1953-55). pnie wienia granicy, a nast53), Aresztowany przy próbie nielegalnego przekrocz

ci (1952-dnoktor Powszechnej Kasy OszczPoseł w Meksyku (1945-51), w Kairze (1951-52). Dyre
). W 1945 r. powrócił do Polski. dach gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka (1943-44mentacji w rz

arz stanu w Ministerstwie Informacji i Doku-konsul generalny RP w Jerozolimie (1943). Podsekret
(1942), radca ambasady w Czungkingu (1942), (1939-42), charge d’Affairs poselstwa RP w Hawanie 

 by dyplomatycznej. Radca ambasady RP w Waszyngtoniewiatowej powrócił do słuczasie II wojny 
926 r. wyjechał do USA. W pnie sekretarz poselstwa RP w Rzymie (1924-26). W 1(1922-23), nast

rz, pisarz. Attache poselstwa RP w Hadze  Jan Drohojowski (1901-1979) – dyplomata, dziennika84
., s. 176-189. op. cit Zob. W. Pobóg-Malinowski, 83

skiego, Londyn 1994, s. 512 
, pod red. Z. Bła-wiatowejnie podczas II wojny Władze RP na obczy, [w:] poza granicami Kraju

Formowanie sił zbrojnych , s. 177-178;  Z. Wawer,  AIMPS, PRM, t. 41/4.d.1., [za:] M. Hułas, op. cit.82
., s. 176. op. cit W. Pobóg-Malinowski, 81
., s. 174-175. op. cit W. Pobóg-Malinowski, 80
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

isko w marcu  kontrolował i prawdopodobnie powrócił na to stanowe nadal j. Jednak86PAT ż ą
1943 r. 

ym zaufaniem ze strony pre- bardzo due Litauer cieszył sici, tpliwoNie ulega wą ś ż ę ż
niejszych jego ał obok Józefa Retingera do najwamiera gen. Władysława Sikorskiego i należ ż

e w czasie trzeciej wizyty w  fakt, e bydoradców. Jednym z przykładów tego zaufania moż ć ż
 (1  propagandy i kontaktów z prasWaszyngtonie gen. Sikorski zlecił Litauerowi sprawy ą

. 87grudnia 1942 - 10 stycznia 1943)
binetu”  gen. e Stefan Litauer był zaliczany do tzw. „Czarnego ga dziwnego, Nic też ż

zarny  w lutym 1943 r. zapytał gen. Sikorskiego o tzw. „c88Sikorskiego. Gdy por. Jerzy Lerski
śće za zatrudnienie Litauera w MID odpowiedzialnogabinet” , gen. Sikorski nadmienił, ż  

e Litauer zawsze był blisko gen. Siko-. Nie zmienia to faktu, 89skiponosił Stanisław Stroń ż
e gen. Sikorski ieniach stwierdził, rskiego. Jakkolwiek Jan Drohojowski w swoich wspomn ż

 opinisza powye Wojciech Materski podwa. Jednak niepewnał Litauera za osobuważ ę ą ż ż ż ą ę 
90Drohojowskiego.  

 w promowanie Stanisła-ował simierci gen. Sikorskiego, Litauer mocno zaangaPo ś ż ę
du polskiego. W tym zakresie szeroko publi-wa Mikołajczyka na stanowisko premiera rzą

szych ród najwytrznej wacji wewnkował w prasie brytyjskiej informacje na temat sytu ę ś ż
  91rednio od min. Stanisława Kota.ezpopolskich czynników politycznych, które otrzymywał b ś

Dymisja 
wiatowej na terenie Londynu utrzymywał jawne  Stefan Litauer w czasie II wojny ś

any za agenta sowieckiego. W  powszechnie był uwad te, st sowieckstosunki z ambasadą ą ą ż ż
gom opinii publicznej jego niejawne lub pół mniejszym stopniu znane były szerszym krę

rednio z czynnikami sowieckim. Jego rednio lub pozanymi bezpojawne z osobami powią ś ś
owisko prezesa Stowarzyszenia Kore-kampania na rzeczy wyboru Andrew Rothsteina na stan

ation) w 1943 r. spotkała sie z krytykspondentów Prasy Zagranicznej (Foreign Press Associ ą 
zek Polskich ty ze Zwi powodu Liatuer został usunirodowisk. Z tego teze strony wielu ś ż ę ą

92Dziennikarzy.  
ywany lub inspirowany przez czynniki sowieckie do tpliwie Litauer był uNiewą ż

 memorandum z 1940 r., czy ej spraw wynych akcji politycznych. Poza wspomnianróż ą ż ą
 w  sowieckdem polskim a ambasaddzy rzzaniu kontaktu pomirednictwo w nawipoś ą ę ą ą ą

 pozyskania polskich socjalistów dla sowieckiej Londynie, odnotowano m.in. przypadek próbę
rednictwem korespondenta TASS  popolityki wobec Polski. W czerwcu 1942 r. Litauer za ś

a Szczyrka, Adama Pra-skiego skontaktował w tej sprawie działaczy PPS JanIwana Kamiń
  ambasady sowieckiej w Londynie Iwanem Cziczajewem.giera i Adama Ciołkosza z radcą

                                                

93 dyplomacji sowieckiej.cie to nie powiodło siwziPrzedsię ę ę  

, s. 672-3. Czas Przeszły Dokonany A. Pragier, 93
. s. 37. op. cit W. Materski, 92

, Melbourne 2012, s. 26. lipiec 1943 – 28 listopad 1944)
isława Mikołajczyka (14 du Rzeczypospolitej Polskiej pod kierownictwem StanPolityka zagraniczna rz

W okowach Wielkiej Trójki. ski, ., s. 302; Z. A. Derwiop. cit Zob. m.in. W. Pobóg-Malinowski, 91
 W. Materski, op. cit., s. 37-38. 90

, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1984, s. 72. Emisariusz „ Jur” J. Leski, 89
oraz University of San Francisco. uniwersytetach w Pakistanie, Japonii i na Ceylonie 

ersytecie Georgetown (1953).Wykładowca na do USA. Uzyskał doktorat z zakresu historii na Uniw
 i Demokracja (NiD). W 1948 r. wyemigrował śćyciel stronnictwa Niepodległo(1944-47), współzało

kiego nie (od 1941). Sekretarz premiera Tomasza Arciszewsd RP na obczy do Francji. Kurier rzsi
pnie przedostał niowej 1939 r., nastwiatowej brał udział w kampanii wrzecznego. W czasie II wojny 

), przed 1939 r. członek Stronnictwa Demokraty- Jerzy Jan Lerski, ps. Jur, wł. Sołtysik (1917-199288
., s. 37. op. cit W. Materski, 87

 1966, s. 246.  garnia Polska, Pary  KsiWojna w Londynie,Nagórski, 
zkiem Sowieckim. Zob. Z.  porozumieniu ze Zwicych siktórym krytykował Polaków sprzeciwiaj

w „Manchester Guardian” , w  Litauera ze stanowiska dyrektora PAT jego listowi  dymisjwał ówczesn
Nagórskiego, który przypisy-., s. 37. Materski przy tej okazji cytuje Zygmunta op. cit W. Materski, 86
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gach politycznych w Londynie istniała e w pewnych polskich kr dziwnego, Nic też ż ę
e w czasie spotka-stwowej. Lerski wspomina, by pacia Litauera ze słutendencja do usunię ż ń ż

li-arca 1944 r., poruszył dwie drania z prezydentem RP Władysławem Raczkiewiczem 29 m ż
ki zanotował w swoich wspomnieniach: we sprawy, z których jedna dotyczyła Litauera. Lers

tpliwego sowie-stwowej niewcia z aparatury pa szybkiego usuniść była koniecznopierwszą ę ń ą
skiej Agencji Telegraficznej PAT, był nie-ckiego agenta dr Litauera, który jako kierownik Pol

ci-ci co do włatpliwo najmniejszej wjako szefem polskiej propagandy. Prezydent nie miał ą ś ś
nych samowolnych kontaktów wy- pełen obaw co do rówej roli tego człowieka. Był zresztą ż

, która wypróbowanym zwyczajem pła- ambasaddników z sowieckszych urzszych i niż ż ę ą ą
e o ród emigracji polskiej. Przyrzekł mi solennie,  w rozkładowła akcjtnych wtyczek zaczę ę ą ś ż

rednich zwierzchników, cia Litauera poprzez jego bezpo do usuniile nie zdołam doprowadzić ę ś
. 94ci gotów jest sam interweniowato w ostatecznoś ć
cia Litauera z PAT i MID była sprawa wy- z przyczyn usuniWedług Lerskiego jedną ę

ce stosunku polskiego ch pytanie dotyczwiadu Lerskiego dla dziennikarz zagranicznych. Na i ą
cej na terytorium Polski, ciowego do Armii Czerwonej wkraczajpodziemia niepodległoś ą

jego terenowy  [RP na Kraj]...du  Delegata Rzzgodnie z instrukcje Lerski odpowiedział, ż ą ą
cych oddziałów  kolejnych dowódców wkraczaj flag ma z polskprzedstawiciel powitać ą ą ą

 w walce ze wspólnym nieprzy-c o współprac„ sojuszników naszych sojuszników” , apelują ę
cono ) przekr Litauera w polskim programie BBC (12 kwietnia 1944. Za sprawjacielem ą ę

wszystkie polskie organizacje podzie- Lerskiego, który rzekomo miał nawoływawypowiedź ć 
. . Co nie było zgodne z prawd wobec Armii Czerwonejmne do masowego ujawniania się ą

 u min. Kota i prezydenta  interwencjł kolejnzku z tym Lerski podjW zwią ą ą ę
.  95stwowegocia Litauera z aparatu paRaczkiewicza w sprawie usunię ń

o- jego dymisji było najprawdopodobniej pozytywne ust przyczynredniBezpoś ą ą
 w 97 i prof. Oskara Langego96skiego Litauera do wizyt ks. Stanisława Orlemasunkowanie się ń
e  Premier Mikołajczyk i min. Kot mieli w tym zakresi98Moskwie w kwietniu-maju 1944 r.

 na  przed planowan Litauer. Dodatkowo enuncjacje Litauera pojawiły si ni opiniinną ę ż ę ą

                                                

adu wobec Amerykanów polskiego Komitet Unionistów Polskich. Akcje sowieckiego wywi
skich, sko-Polska Rada Pracy, Kongres Słowian Amerykaszenie „Polonia” , Ameryka

ciuszkowska, Stowarzy-ały do nich m.in. Liga Kodowi polskiemu w Londynie.  Nalerz
agandowo, szczególnie przeciwko organizacje prosowieckie, które wykorzystywano prop

nie od tego tworzono liczne ezaleNowak, Roman Moczulski (dyr. PAT w Nowym Jorku). Ni
ski, Stanley r, ks. Stanisław OrlemaLange, Bolesław Gebert, Julian Tuwim, Tadeusz Kanto

 Oskar  m.in. Stefan Arski, Aleksander Hertz, Leo Krzycki,li siagentów wpływu znale
 sowieckich ród agentów wywiadu sowieckiego, bli w Katyniu. Wpolskich, którzy zgin

 oficerów cy na swoim koncie selekcj majlatach 1941-44 Vasilij Zarubin vel Vasilij Zabulin,
zkiem Sowieckim. Nadzór nad nimi sprawował w chodzenia, którzy sympatyzowali ze Zwi

ród Amerykanów polskiego po-wiatowej o zorganizowanie sieci agenturalnej wII wojny 
e czynniki sowieckie zabiegały przez cały okres , y w tym miejscu wspomnieNale

 premiera Mikołajczyka w Waszyngtonie. czerwiec 1944 r. wizytą
 ż ć ż
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., s. 39. op. cit W. Materski, 98
stwa PRL (1955-57). Poseł na Sejm (1947-1965). Członek Rady Pa

sador Polski w Waszyngtonie (1945-47). Wykładał na Uniwersytecie w Chicago (1938-45). Amba
skiego (1926-37). W 1937 r. wyjechał do USA. (1948-65). Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiello

pnie PZPR skim. Członek PPS (1927-1948), a nastskim i Uniwersytecie Londyrsytecie Jagiello
skim, Uniwe-iował na Uniwersytecie Pozna Oskar Lange (1904-1965), ekonomista, polityk. Stud97

ZSRR.
ciuszki w Polska dywizja im. T. Ko pt. broszurSpringfield (Massachusetts). W 1943 r. opublikował 

1955 pracował w parafii w ciuszkowskiej i jej honorowy prezes. W latach 1915-yciel Ligi Koło
ółza-dz rzymsko-katolicki, działacz polonijny w USA. Wspski (1889-1960), ksi Stanisław Orlema96

e, s.158-159.  Tam95
, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1984, s. 157. Emisariusz „ Jur” J. Lerski, 94
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  103przebywał w Waszyngtonie.ZSRR premierowi Mikołajczykowi, który w tym czasie 
rwca zrelacjonował swoje spotkania w USA, a 7 czerwca 1944 r. przybył do Chicago. 13 cze

ca ZPP. 29 maja 1944 r. Lange odleciał do  tak kategorycznie jak przewodniczwiedział si
rzy czym w sprawie Lwowa nie wypo-Stalin wyraził podobne stanowisko jak Wasilewska, p

sze tematy. W sprawach terytorialnych  powy z Mikołajczykiem, aby omówispotkał si
 do Londynu i , aby Lange udał siw Londynie (Mikołajczyk, Romer). Stalin zasugerował

du polskiego członków ówczesnego rzZPP, przy udziale czynników krajowych i niektórych 
du polskiego widział w awy przyszłego rzadministracji sojuszniczej na terenie Polski. Podst

ojskowej  w Europie. Stalin wykluczył wówczas ustanowienie w rolodgrywała wiod
czeniu wojny e ZSRR pragnie, aby Polska po zakospotkania ze Stalinem, Lange usłyszał, 

 pozostawieniu Lwowa w granicach Polski. W czasie Natomiast zdecydowanie sprzeciwiła si
cznie ze Szczecinem.  na Odrze wł za granicprzyszłych granic Polski opowiedziała si

dem polskim w Londynie. W sprawach dzy ZPP a rzrednictwa pomi poł siaby podj
wska proponowała, pnie ze Stalinem i Mołotowem (17 maja 1944). Wasile, a nastWasilewsk

 z Wandniejszych jego rozmów doszło w czasie spotkaprzybył  23 kwietnia. Do najwa
.  Do Moskwy  r. przez AlaskProf. Oskar Lange poleciał do ZSRR 10 kwietnia 1944

  102 jego podró szczegółowo monitorowae starano si
wiadczy o tym, bank (Alaska) Depesza jednego z agentów sowieckich wysłana z Fair

  101ony Mołotowa.Kominternu, niejakiego Kappa, brata 
anej swego czasu przez wysłannika grupy komunistycznej na terenie Springfield, kierow

 aktywnej cizana z działalno zwie mogła ona był przypuszczenie, skiego wysunOrlema
dów politycznych ks.  ewolucji pogl nad genezc siWszelakim 9 maj 1944 r. zastanawiaj

zkach duszpasterskich. G. Kennan w rozmowie z J. Thomas J. O. Leary zawiesił go w obowi
ony bp. . Natomiast jego przełoska szeroko rozreklamowała jego podróprasa ameryka

zku Sowieckim. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych swoje rozmowy z Polakami w Zwi
. 5 maja 1944 r. przedstawił w radio Polskich. 28 kwietnia 1944 r. rozmawiał ze Stalinem

zku Patriotów  do Moskwy na zaproszenie Zwiski udał 19 kwietnia 1944 r. siOrlame
na do odwiedzenia ZSRR. Ks. S. ski i prof. O. Lange zostali zaproszeni przez StaliOrlema

 ich znaczenie ks. S. ść Aby podnieznani w tym czasie, szczególnie poza granicami USA.
skiej nie byli szerzej ej przedstawiciele Polonii amerykacie wspomniani wy Oczywi

100skiego i Leona Krzyckiego.widział prof. Oskara Langego, ks. Stanisława Orlema
ród Polaków z USA , USA i ZSRR. Ww którego skład weszliby Polacy z Wielkiej Brytanii

du polskiego,  rzwi rekonstrukcjzasugerował ambasadorowi USA w ZSRR W. A. Harrimano
icznych Wiaczesław Mołotow  18 stycznia 1944 r. sowiecki komisarz spraw zagran

du polskiego. rz
oraz personalne w przypadku przyszłego zachodnich. Głównie chodziło o zmiany terytorialne 

w tym zakresie akceptacji mocarstw planów w stosunku do powojennej Polski i uzyskania 
 do przeforsowania swoich  mocył z całążd sowiecki ddem polskim w Londynie, rzrz

aniu stosunków dyplomatycznych z Oskara Lange w ZSRR w kwietniu-maju 1944 r. Po zerw
skiego i prof.  do wizyt ks. Stanisława Orlemaść odniey sicie nale W tym kontek

  99projektu Venona.
ch w ramach  potwierdzenie w sowieckich depeszach rozszyfrowanypochodzenia znajdują
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 Zob. 102
, s. 558-560. op. cit.. Szerzej zob. W. Pobóg-Malinowski, rozmowy z G. Kennanem, 10 V 1944

Notatka J. Wszelakiego z Kol. 39/20, , z. 100, s. 135; AIPMS, sygn. PRM 148/18, k. 135; PSB101
York 1975, s. 321. 

, Random House, New Special Envoy to Churchill and Stalin 1941-1946 E. Abel, W. A. Harriman, 100
y/cenckieiwcz_sb_polonia.html. [w:] http://www.videofact.com/polska/robocze%20toda

, SB a propaganda polonijnaenckiewicz, , Regnery Publishing, Washington 2000, s. 417; S. Ctraitors
merica’s The Venona secrets: Exposing Soviet espionage and As. 235; Herb Romerstein, Eric Breindel, 

, Yale University Press 2000, Venona: Decoding Soviet espionage in America Zob. John Earl Haynes, 99
 

 

1apr_orlemanski.pdfhttp://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/2

nge2.html. [w:] http://www.sciesielski.republika.pl/polmysl/la
, Oskar Lange a PKWNhtml; Stanisław Ciesielski, http://www.sciesielski.republika.pl/polmysl/lange2.

, [w:] wiatowejOskar Lange w latach II wojny  Zob. Stanisław Ciesielski, 103
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ski Zdzisław A. Derwiń 

owie z Iwanem Majskim my jednak do sprawy dymisji Litauera. On sam w rozmWróć
cia z MID podał jego konflikt z  odejdziernika 1944 r. w Moskwie, jako przyczyn24 paź ę ś

skim odkryciu w Lesie Katyna tle stosunku do informacji radia niemieckiego o prof. Kotem ń
 to jednak mało prawdopodobne, gdy. Wydaje si104masowych grobów oficerów polskich ę ż 

e w 1943 r. a nie w 1944 r.  konflikt na tym tle zaistniało, to miało to miejsceli jakijeż ś

 frontu Za linią
rodowi-g wpływów i kontaktów Stefana Litauera w  zasiTrudno jest oszacować ę ś

ej szefem Intelli-tpliwie poza rozmowami ze wspomnianym wyskach brytyjskich. Niewą ż
 z kiero-sto spotykał si Litauer czRexem Leeperem,gence Department w Foreign Office ę ę

ano nawet, amem Ridsdalem. Uwawnikiem Departamentu Prasowego Foreign Office Willi ż
  105cem.e Litauer był jego ulubież ń

 jak  to Litauer  publikował m.in. na łamach takich pism brytyjskli chodzi o prasJeś ę ą
nych , „Yorkshire Post” . Według ró„Manchester Guardian” , „Observer” , „News Chronicle” ż

ci poro-cystki była teza o koniecznoprzekazów charakterystycznymi elementami jego publi ś
anie autorytetu i pozycji  oraz podwazumienia polsko-sowieckiego na warunkach sowieckich ż

ch (prezydent, naczelny wódz) w opi-du polskiego i innych polskich czynników politycznyrzą
 na rzecz owanie w prasie brytyjskiej w kampani Na przykład jego zaanga106nii anglosaskiej. ż ę

zelnego wodza było znaczne. cia gen. Kazimierza Sosnkowskiego ze stanowiska nacusunię
 z oficja-asy brytyjskiej pokrywały siNieraz opinie prezentowane przez niego na łamach pr ę

du W. Brytanii. lnym stanowiskiem rzą
e w tamtym czasie Litauer w swoich artykułach , ski zwrócił uwagWitold Babiń ę ż

 Prezydenta”. du i osob rz legalnśćgło, ci„atakował na pierwszym planie konstytucję ą ą ą ę
e nie obejmował wszystkich  na fakt, c uwagdu polskiego, zwracajał znaczenie rzPodważ ą ą ę ż

e ał, auer uwa politycznych. W zakresie polityki zagranicznej Litniejszych ugrupowaważ ń ż ż
e Stalin nie nie,  ze Stalinem, ale ostrzegał jednocze siMikołajczyk powinien porozumieć ę ś ż

 systemu politycznego w Polsce.  prawn z 1935 r., jak podstaw na konstytucjzgodzi się ę ę ą
ki wobec Polski: „prze-skiego, artykuły Litauera zarysowały program sowiecWedług Babiń

owanie stwa i jego organów legalnych, rozbrojenie i deportci prawnej pagłolenie cikreś ą ś ń
du komunisty- „stworzenie polskiego rzArmii Krajowej” . Jego uzupełnieniem miało być ą

107 zaproszony Mikołajczyk.cznego w Moskwie” , do którego miał być  
ji został on zaanga-ciu Litauera z Ministerstwa Informacji i DokumentacPo usunię

raw Europy Wschodniej. Według owany przez „News Chronicle”  jako specjalista do spż
niaka z Sekcji II, Wydziału II, dziernika 1950 r. (podpisanego przez chor. Woraportu z 23 paź ź

onie (chodzi tu ki swojej stwa Publicznego) to dziDepartamentu I, Ministerstwa Bezpieczeń ę ż
skich er był dobrze widziany w londyo Mary Frances z d. Bond, primo voto Porritt) Litau ń

gach politycznych i publicystycznych  W. sferach lewicowych. Opiekunem Litauera w krę
. Istniały podejrzenia, 108 wydawca pisma „New Statesman”  Kingsley MartinBrytanii miał być

                                                
e du, bami wywiadowczymi z tego wzgl z brytyjskimi słue Litauer mógł współpracoważ ć ż ę ż

lkiej Brytanii. ał do zwolenników wprowadzenia republikanizmu w WieNale
 powodu był nielubiany przez George’a Orwella. dów stalinowskich. Z tego tetolerancyjny wobec rz

e był zbyt enia faszystowskiego w Europie, jednakwprawdzie porzucił pacyfizm w obliczu zagro
 laburzystów brytyjskich. Martin na politykz „The Nation”  w 1931 r. Pismo miało szeroki wpływ 

czeniu pnie „New Statemen and Nation” , po połW 1930 r. został redaktorem „New Stateman” , a nast
pnie pracował dla „Manchester Guardian” . nie uczył w London School of Economics. Nastjednocze

mie „The Nation” , ek w piążo recenzent ksiPrinceton (USA). Po powrocie do Anglii pracował jak
 studiach przez rok uczył na Uniwersytecie  z Union of Democratic Control i Fabian Society. Posi

zał studiów na Uniwersytecie w Cambridge zwiył jako sanitariusz na froncie zachodnim. W czasie słu
wiatowej ych. W czasie I wojny  z rodziny o tradycjach socjalistyczno-pacyfistycznWywodził si

tyjski, redaktor „New Statesman”  (1930-60).  Basil Kingsley Martin (1897-1969), dziennikarz bry108
413, 439, 466. 

widerski, Londyn 1967, s. 312, 317, , B. Przyczynki historyczne do okresu 1939-1945ski,  W. Babi107
.., s. 37; Stefan Litauer. Przyczynek. Zob. W. Materski, 106

. s. 69-70. op. citwiderska, .. s. 37; H. Stefan Litauer. Przyczynek. W. Materski, 105
 , s. 85-91. Stefan Litauer...dyplomata, dziennikarz. s.41; W. Materski, op. cit W. Materski, 104
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

zani ze „Special rami byli ludzie zwiLitauer w Londynie mieszkał w domu, w którym lokato ą
109Department Foreign Office” .  

 do Polski na dzierniku 1944 r. udał si  Jako korespondent „News Chronicle”  w paź ę
dził wówczas w o (PKWN). Spzaproszenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodoweg ę
. W tym samym cy, głównie w Lublinie, Warszawie, Łodzi i Krakowie miesiśćPolsce sze ę

ował z ramienia „News niej podró pt. „Zmierzch Londynu” . Póążczasie napisał ksi kę ź ż
wiadczenie zło- Według Edwarda Puacza (o110grzech.Chronicle”  po Czechosłowacji i Wę ś

yły wówczas plotki, ążkim Londynie krone przed oficerem MBP 24 stycznia 1953 r.) po polsż
ciom brytyjskim, albo poparciu masonerii, ki jego znajomopił dzie wyjazd Litauera nastż ą ę ś

111cych swoje interesy w Rumunii. brytyjskich nafciarzy majbądź ą  
dzierniku 1944 r. przebywał w  Wojciecha Materskiego, Litauer w pa Wedle ustaleń ź

 ludowego komisarza spraw pc tam m.in. z zast trzy tygodnie. Spotkał siMoskwie aż ę ę ą
dziernika 1944 r. Litauer zabiegał wówczas u zagranicznych Iwanem Majskim w dniu 24 paź

rodowisko o dzie do Rumunii. Majski przy tej okazji zapytał go Majskiego o pomoc w wyjeź ś
Litauer udzielił mu wówczas bardzo polskie w Londynie i o stosunki polsko-brytyjskie. 

112sze tematy.szczegółowych informacji na powyż  
 w grudniu 1944 r. 20 grudnia 1944 r. w ambasadzie  Ponownie w Moskwie znalazł się

 na terenach znajdu-zku Sowieckiego zreferował obszernie sytuacjbrytyjskiej w stolicy Zwią ę
 z Jakubem Bermanem. Uprzedził  rozmow PKWN oraz swoj pod administracjcych siją ę ą ą ę

113d Tymczasowy.Brytyjczyków o planowanym przekształceniu PKWN w Rzą  

Jałta i aresztowanie szesnastu 
 po konfe-c ju w Moskwie w marcu 1945 r., a wi Kolejny raz Litauer pojawił się ę ż

 w tzw. Komisji Dobrych skiej Wielkiej Trójki, natomiast w momencie kryzysurencji jałtań
wczas 9 marca 1945 r. z ambasa-Usług (Mołotow, Harriman, Clark-Kerr). Rozmawiał wó

 z amba- równie. Spotkał sidorem brytyjskim w Moskwie Archibaldem Clark-Kerrem ę ż
 na terenie tzw. Polski „ lubelskiej”  oraz sadorem USA Harrimanem. Zreferował im sytuację

 W  114skich w sprawie polskiej. jałtastwa polskiej o ogłoszeniu ustalenastroje społeczeń ń ń
enia z pobytu na terytoriach kontrolowa-ci Litauer przedstawił swoje wradalszej kolejnoś ż

istophe- szefowi departamentu Północnego Foreign Office Chr Czerwonnych przez Armię ą
pnie przekazane cje te zostały nastrowi Warnerowi w Londynie w czerwcu 1945 r. Informa ę

115du W. Brytanii.członkom Gabinetu Wojennego rzą  
 w wyciszanie sprawy areszto-ował si W tym samym czasie Litauer mocno zaangaż ę

 Leopoldem Okulickim (ostatni wania szesnastu przywódców Polski Podziemnej z gen.
du RP na Kraj) na kim (Delegat Rzdowódca Armii Krajowej) i Janem Stanisławem Jankows ą

  116czele.
 do Moskwy razem ze Stanisławem Mikołajczykiem,  Próbował jeszcze powrócić

ci du Jedno do tzw. Tymczasowego Rzść wejktóry w połowie czerwca 1945 r. zgodził się ą ś
 na ie zgodził sie według relacji Jana Drohojowskiego, Mikołajczyk nNarodowej. Jednakż ę

117to.  
, wydana przez Poland’s case broszura Litauera pt.   W czerwcu 1945 r. ukazała się

ttee, przybudówki Komunistycznej Russia Today Society i Women’s British-Soviet Commi

                                                

118Partii Wielkiej Brytanii.  

, s. 44. Stefan Litauer. Przyczynek..., London 1945; W. Materski, Poland’s Case S. Litauer, 118
., s. 250. op. cit J. Drohojowski, 117

, s. 44. Stefan Litauer. Przyczynek...., s. 80-81; W. Materski, op. citwiderska,  H. 116
, s. 44. Stefan Litauer. Przyczynek.... s. 79; W. Materski, op. citwiderska,  H. 115

, s. 43. Stefan Litauer. Przyczynek.... s. 76-77; W. Materski, op. citwiderska,  H. 114
, s. 42. Stefan Litauer. Przyczynek.... s. 73; W. Materski, op. citwiderska,  H. 113

 , s. 85-91. Stefan Litauer...dyplomata, dziennikarz W. Materski, 112
e, k. 107.  Tam111
e, k. 9, 11, 58.  Tam110

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 48. 109
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tych e Litauera z terenów Polski zaje reporta, y wspomnie Na marginesie należ ć ż ż ę
dów prosowieckiego PKWN i  do rzcych si, entuzjastycznie odnosz Czerwonprzez Armię ą ą ę ą

ydawanej w  z krytycznym odzewem nie tylko w prasie polskiej w„wyzwolicieli” , spotkały się
rta-ci prasy brytyjskiej. Szczególnie krytycznie o repoęś w czWielkiej Brytanii, ale również

. 119ach Litauera z Polski pisał „Catholic Herald”ż

tokrzyska wiBrygada Ś ę
ca w  NSZ stacjonujtokrzyskwi29 lipca 1945 r. Stefan Litauer odwiedził Brygadę Ś ę ą ą

rium Czechosłowacji. Przedstawił sirejonie Böhmerwaldu około 60 km od Pilzna na teryto ę 
ty bardzo serdecznie. Po tej wizy-ski, dziennikarz z Londynu. Został przyjjako Stefan Lityń ę

„News Chronicle”  bardzo nieprzychylny cie Litauer opublikował 30 lipca 1945 r. na łamach 
dzynaro-, który wywołał miPolish Fascists Rule Five Czech Villages pt. brygadzie reportaż ę

e 1500 uzbrojonych Polaków z „osławionej profaszy-dowe reperkusje. Litauer napisał m.in. ż
) okupowało notorious pro-fascist NSZ underground armystowskiej podziemnej armii NSZ”  (

ci zaledwie 35 mil od Pragi. onych w odległo5 wsi zamieszkałych przez Niemców, położ ś
ami e brygada dokonała odwrotu na zachód wraz z oddział, Litauer wspomniał tam też ż

 do tzw. legionu wschodnio-europej-czenie sie zaproponowano jej przyłWehrmachtu, i ż ą ę
 o ył brygadzkiem Sowieckim. Ponadto Litauer oskar ze Zwiskiego, który miał walczyć ą ż ę

dowi czeschosłowackie-ecki i rzprowadzenie tajnych operacji przeciwko wojskom sowi ą
  120mu.

cowej fazie konferencji poczdamskiej (17 lipca - 2  akurat w koArtykuł pojawił się ń
rty Clement Atlee został premierem sierpnia 1945). 26 lipca 1945 r. przywódca Labor Pa

 artykułu Litauera, brytyjski War Office poinformo-Wielkiej Brytanii. Wraz z ukazaniem się
 nie zosta-e mimo zabiegów gen. Andersa i gen. Pattona brygadaskie, wał władze amerykań ż

 w tej sprawie amery-Decyzjczona do wojsk polskich pod dowództwem brytyjskim. nie włą ę
browskiemu 1 sierpnia 1945 r. ski generał Harmon przekazał dowódcy brygady płk. Dkań ą

ro- w komunistycznych  propagandowtano akcjnie przeciwko brygadzie rozpJednocześ ę ę ą ś
e-zku Sowieckim, Polsce i Czechosłowacji. Władze sowidkach masowego przekazu w Zwią

rygada została prze- od Amerykanów wydania im brygady. W tej sytuacji bckie domagały się
ia 1945 r. została skiej strefy okupacyjnej do Coburga, gdzie 6 sierpnta do amerykasunię ń

d koło Dachau. Z cza-pnie 15 sierpnia przetransportowana w rejon Karsfelrozbrojona, a nastę
cych przy i wartowniczych działajołnierze brygady zostali wcieleni w szeregi kompanisem ż ą

1213 i 7 armii USA na terenie Niemiec.  

Waszyngton 
, by wkrótce potem 122 pracy w MSZ w Warszawieł ofertniu 1945 r. przyjWe wrześ ą ę

 tam stanowisko radcy ambasady z tytułem ąć do Waszyngtonu (listopad 1945) i objwyjechać
o, zapewne akces Litauera do ministra pełnomocnego. Według Wojeciecha Materskieg

wówczas Wincenty Rzymowski, który Stronnictwa Demokratycznego, na którego czele stał 
ci Narodowej (funkcjdzie Jednobył ministrem spraw zagranicznych w Tymczasowym Rzą ś ę 

du Tymczasowego i pełnił do ł w maju 1945, jako minister spraw zagranicznych Rz objtę ą ą
e wyjazd do  w tym resorcie. Jednaklutego 1946 r.) miał wpływ na zatrudnienie Litauera ż

                                                

) zaproponował mu ówczesny 123dziernika 1945 r. podpisano 10 paWaszyngtomu (nominację ź

, „Catholic Herald” , 27 IV 1945. Poles challenge Litauer’s news from Poland119
 

 
s Brigade. Reflected in the Documents of the  David & Todd Morgan, The Anabasis of the Holy Cros120

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 11. 123
k. 65. 

 anglosaskim. IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, Cieplak, któremu rzekomo Litauer pomagał na terenie
atorów MBP Litauera popierał poseł Marian 01222/2723/J, k. 58. Natomiast w MSZ, według inform

man. IPN, sygn. IPN BU  w MSZ zaproponował mu najprawdopodobniej Jakub Ber Prac122
krzyska-u-boku-amerykanow.html. http://www.onr.czyz.org/artykul-17-t-brygada-swieto

. Historia ONR i NSZ, [w:] tokrzyska u boku AmerykanówwiBrygada , e; Sławomir Czy Tam121
6/2006, s. 246. United States Government 1945-1950, Glaukopis nr 5-

ż ż Ś ę
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

 w Waszyngtonie   Litauer pojawił si124wiceminister spraw zagranicznych Jakub Berman. ę
dziernika 1945 r.  Narodów Zjednoczonych (24 pawkrótce po tym, jak Polska podpisała Kartę ź

dowi USA,  przekazał rz125iółkowskicharge d’Affairs ad interim w Waszyngtonie Janusz Ź ą
ce prezydentowi ył listy uwierzytelniajdepozytariuszowi Karty NZ). Prof. Oskar Lange złoż ą

  126dziernika 1945 r.Harremu Trumanowi 22 paź
e po odwołaniu amb. O. Langego w czerwcu 1946 r. Wojciech Materski nadmienia, ż

 Wedle innych przekazów decyzja o odwo-127 powierzono Litauerowi.kierowanie ambasadą
cu pił w kopowrót do Warszawy nastłaniu Langego zapadła dopiero w grudniu 1946 r., a ą ń

 przedsta-e Oskar Lange od marca 1946 r. był równie, y tu nadmieni Nale1281947 r. ż ć ż ż
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i dzielił wicielem Polski w Radzie Bezpieczeń

 na pracy ambasady. Nieza-dzy Waszyngton i Nowy Jork, co odbijało siswój czas pomię ę
śćkszo wiani przez zdecydowannie od tego sam Lange, jak i ambasada byli bojkotowleż ą ę  

rstwa Spraw Zagrani-skiej, co było wbrew intencjom kierownictwa MinistePolonii amerykań
ngtonie pca Langego na stanowisku ambasadora Polski w Waszycznych w Warszawie. Nastę

ce prezydentowi Harremu Trumanowi 4 lutego ył listy uwierzytelniajJózef Winiewicz złoż ą
stwa ONZ jako ca 1947 r. zasiadał w Radzie Bezpiecze Lange natomiast do ko1291947 r. ń ń

przedstawiciel Polski. 
bliskich kontaktach z W Waszyngtonie (w ocenie MBP) Litauer pozostawał w 
, Julianem Tuwimem, 130owskimambasadorem prof. Oskarem Lange, prof. Ignacym Złot

  Opinie co do relacji Litauera 131olski.którzy zasiadali w Komitecie Odbudowy Kulturalnej P
e Jeden z telegramów prof. Złotowskiego stawia równi132 sprzeczne.ść doz prof. Lange są ż 

133dzy nimi.pod znakiem zapytania relacje mię  
ez kierownika Sekcji I, Wydz.  W notatce informacyjnej MBP z 1952, podpisanej prz

 Stefana Litauera w USA a, prace sekcji ppor. T. CzyII, Dep. X J. Milka i st. referenta tejż ż ę
jnie w Stanach Zjednoczonych prowa-oceniano negatywnie. „Litauer w czasie pobytu po wo

 z wywiadami  i był podejrzany o współpracśćstwa Polskiego działalno dla Padził szkodliwą ń ę

                                                

yjnej Polonii skim. Utrzymywał stosunki z przedstawicielami reakcangielskim i amerykań

o Min. Olszewskiego.  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 13. Złotowski d133
..., s. 46. Stefan Litauer. Przyczynek. W. Materski, 132

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 9, 11, 58. 131
ckieiwcz_sb_polonia.html. http://www.videofact.com/polska/robocze%20today/cen

 [w:]   propaganda polonijna
SB a ie 1948/49 r. Zob. S. Cenckiewicz, 1946). Prawdopodobnie powrócił do Polski na przełom

dziernik pca delegata na Zgromadzenie Ogólne ONZ (paskiej w MSZ (lipiec 1946), zastameryka
Ohio State University (1944-46). Szef sekcji Curie (1936-38), University of Minesota (1941-42), 

u (1934-36), Laboratorium Chemii Nuklearnej Jolliottucie Radu Marii Skłodowskiej-Curie w Pary
Warszawskiej (1930), pracował m.in. w Insty- Ignacy Złotowski (1907-?), absolwent Politechniki 130
6 lutego 1947, s. 5.  „Morning Bulletin”  (Rockhampton, QLD, Australia), 129

., s. 149. op. cit R. Szymczak, 128
.., s. 46. Stefan Litauer. Przyczynek. W. Materski, 127

Illinois Press 1995, s. 147. 
 , “The Polish Review”  Vol. XL, No. 2, University ofWar II. Making the case for a “ Poeple’s Poland”

t Dilemma during World Oskar Lange, American Polonia, and the Polish-Sovie Robert Szymczak, 126
45). Odmówił powrotu do Polski. 

mbasady RP w Waszyngtonie (1933-iółkowski (1903-1969), wieloletni radca finansowy A Janusz 125
lejszego kierownictwa PZPR. ciał do najwem Bierutem oraz Hilarym Mincem nale

zem z Bolesła- władz Polski Ludowej w latach 40. i 50. XX w. i ra eminencje był szar, a siUwa
stwa Publicznego (1949-56). ds. Bezpiecze(1954-56). Członek Komisji Biura Politycznego PZPR 

ów PRL (1952-56), wicepremier PRL pnie PZPR (1948-56). Członek Prezydium Rady Ministrnast
ek Biura Politycznego PPR (1944-48), a Komitetu Wyzwolenia Narodowego w ZSRR (1944). Człon

o Biura Komunistów Polskich i Polskiego Polskich w ZSRR (1943). Współorganizator centralneg
zku Patriotów kretarz wydziału krajowego Zwi1924 r., Komunistycznej Partii Polski od 1928 r. Se

y Komunistycznej od zku Młodziełonek ZwiJabub Berman (1901-1984), polityk komunistyczny. Cz
..., s. 45. Stefan Litauer. Przyczynek.,  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 57. W. Materski124
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skiego. Forsował na stanowiska w naszych du londyskiej oraz z emigrantami rzamerykań ą ń
134dach demokratycznych” .placówkach reakcjonistów, a usuwał ludzi o poglą  

na wyrost. Przytoczone sza konkluzja oficerów MBP została napisana raczej  Powyż
ce Litau- powodu nie darzsoby z jakiegona jej poparcie notatki agentów były pisane przez o ś ą

skiego 15 stycznia meryka. Przykładowo wizyta Litauera w siedzibie wywiadu aera sympatią ń
m faktem i nie stanowi ca około 2 godzin jest jedynym tego typu odnotowany1946 r. trwają

135 z Amerykanami.jeszcze dowodu na jego współpracę  
 Leon Sobko-ródłem negatywnych opinii był II sekretarz ambasady Prawdopodobnie ź

 w , który utrzymywał kontakty z ambasada sowieck sowieckeniony z obywatelk, o136wski ż ą ą ą
szego sowie- depesza wysłana 16 lutego 1946 r. przez wyWaszyngtonie. Zachowała się ż

wa, w pcy komisarza ludowego spraw zagranicznych Dekanozo do zastckiego dyplomatę ę

138 oficerem sowieckiego wywiadu) o nazwisku Oriechow.e był on równie mo(by
sze kontakty z sowieckim dyplomatSobkowski prawdopodobnie utrzymywał bli

137 o amb. Lange.ał sinie Sobkowski pozytywnie wyraw Waszyngtonie” . Jednocze
skim  Litauera z wywiadem amerykaza„przez przypadek został ustalony fakt powi

e ,  tee jego kontakty z wywiadem brytyjskim. Napisano tambny artykuł o Becku i 
 w Londynie i napisał pochle-e Litauer mieszkał przed wojn, wspomniane jest te

echanowskim. W depeszy kontakt z b. ambasadorem RP w Waszyngtonie Janem Ci
itauer utrzymywał potajemnie osoby politycznie niepewne. Zdaniem Sobkowskiego, L

ga do siebie ego i przycitechnicznych, z dawnego personelu amb. Ciechanowski
 pracowników  grup otaczae Litauer stara siniebezpieczna. Sobkowski stwierdził, 

atmosfera w ambasadzie polskiej jest e  Sobkowskiego, której przytoczono opinię ż
ż ę ć ą

ą

ż ż ą
ż ż ż

ą ń ń
ś ż ę  

ż ą 
ć ż ż  

ficjalnie odwo-ci odwołania Litauera z Waszyngtonu. O okoliczno Niejasne są ś
pnie do 30 listopada ono nastnia 1946 r., termin odwołania przedłułano go z dniem 30 wrześ ż ę

 w Waszyngtonie prof. Ignacy Złotowski, który dziernika 1946 r. pojawił si 3 pa1391946 r. ź ę
 jego wyjazd do Polski. Warto pieszy przy Litauera i starał sipizapewne miał zastą ć ę ś ć

,  prof. Lange, Litauer kierował nie tylko ambasadśće pod nieobecno na to,  uwagzwrócić ę ż ą
 demobilu i rekompensat  prowadził z Amerykanami rozmowy na temat kredytów,ale również
 Do tego doszła sprawa 140ski za mienie znacjonalizowane w Polsce.dla obywateli amerykań

wie- wierczewskiego na ambasadora Polski w Waszyngtonie.nominacji gen. Karola Ś Ś
skie nie e władze amerykaniu 1946 r. jednak w Waszyngtonie we wrzerczewski pojawił się ś ż ń

 bohaterem skandalu wierczewski stał si Dodatkowo 141 na jego kandydaturzgodziły się ę. Ś ę
 na rzecz Polski  propagand aktywn zamierzał prowadzidyplomatycznego. Ponieważ ć ą ę

 jako agenta  go do zarejestrowania siskie próbowały zmusiLudowej, władze amerykań ć ę
 z 1938 r. Prawdopodobnie stał Foreign Agent Registration Actstwa na podstawie obcego pań

czaModelski, który nie zamierzał włza tym attache wojskowy w Waszyngtonie gen. Izydor ą ć 

                                                

142skie o jego zamiarach.wierczewskiego i powiadomił władze ameryka w akcjsię ę Ś ń  

ttache of the Polish Embassy, Washongton D.C. testimony of Gen. Izydor Modelski former Military A
Documentary  1985, s. 372-373; , Poznayciatam z długiej drogi Co pami Zob. J. Winiewicz, 142

..., s. 46. Stefan Litauer. Przyczynek. W. Materski, 141
323, 326. 

, Harvard University Press 1980, s. The United States and Polandmln USD. Zob. Piotr Stefan Wandycz, 
ci 10 cznej wartoonych  kont i odblokowania innych funduszy o łUSD, oraz odblokowania zamro

ci 27,5 mln  na zwrot złota polskiego wartoUSD. Dodatkowo w grudniu 1946  r. USA zgodziły si
ci 50 mln ek towarowych wartoadwyci 40 mln USD oraz zawarły porozumienie w sprawie nwarto

 na udzielenie kredytu dzierniku 1946 r. zgodziły siyczki. Dopiero w paporozumienie w sprawie po
..., s. 46-47. W maju 1946 r. USA wstrzymały Stefan Litauer. Przyczynek. W. Materski, 140

 tej sprawie datowane było 30 sierpnia 1946 r.  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 13, 14. Pismo w139
ation.  Zob. http://archive.org/details/1946_11feb_convers138
1946/16feb_litauer.pdf.  Zob. http://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/137

/ms-polish-spanish-int-bde/. domowej w Hiszpanii. Zob. http://jewishsoldiers.com
dzynarodowej w czasie wojny ygady Mi L. Sobkowski prawdopodobnie walczył w szeregach Br136

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k.  12, 108-109. 135
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 108. 134
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adła tedowania, jako faktycznego kierownika ambasady przyp Na okres jego urzę ż 
d w Warsza- rzwiec 1946), którwizyta gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA (czer ą ą

143lił jak akt nieprzyjazny ze strony Waszyngtonu.wie okreś  
ej doniesienia Sobkowskiego i inne o e wspomniane wy, na wykluczy Nie moż ć ż ż

, 144 bankierem Alfredem Falteremkontaktach Litauera z b. amb. Janiem Ciechanowskim,
skiej Karolem Rozmarkiem i attache wojskowym prezesem Kongresu Polonii Amerykań

lone ej nieokre (sic!) wzbudziły w Warszawie bli145ambasady gen. Izydorem Modelskim ż ś
 Litauera do innych e zamierzano wykorzysta,  wykluczyna te Nie mo146enia.zastrzeż ż ż ć ż ć

 i na innym terenie. zadań

Marzenie o posadzie w Australii 
mu poselstwo RP w Australii. Po odwołaniu Litauera z Waszyngtonu, zaproponowano 

 w rozmowie z Wyso-147ie Karol Lapter8 lutego 1947 r.  polski charge d’Affaires w Londyn
 Stefana d polski chciałby mianowae rzkim Komisarzem Australii w Londynie wspomniał, ż ą ć

. 148 na tod australijski zgodziłby sirzLitauera przedstawicielem Polski w Canberze, o ile ą ę
 wysłał osobisty 149icznych dr Evatt21 marca 1947 r. australijski minister spraw zagran

                                                                                                                                           

, w 150e Johna „Jacka”  Beasleyatelegram do Wysokiego Komisarza Australii w Londyni

gu West Sydney (1928-9), u stanowego z okrLabour Council of NSW (1922-28). Poseł do parlament
dyplomata australijski. Prezydent Trades and  John Albert „Jack”  Beasley (1895-1949), polityk i 150

lijskiej Partii Pracy (1951-60). 
ustra-cy Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1948-49). Przywódca APraw Człowieka ONZ. Przewodnicz

granicznych (1941-49). Współautor Deklaracji (1930-40), prokurator generalny i minister spraw za
szego Australii du Najwydzia Saustralijski. S Herbert Vere Evatt (1894-1965), prawnik i polityk 149

3, 3/2/1947.   List K. Laptera do J. A. Beasleya, KL/MK No. 086/3148
wyjechał z Polski. 

, J & A Churchill, London 1966. W 1968 r. ionExternal and internal sources of international tens
1962; sza Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, Warszawa , Wypolsko-radzieckich (1917-1960)

Zarys stosunków ka i Wiedza, 1962; ąż. Warszawa: Ksi Pakt Piłsudski-HitlerSzkolnych Warszaw 1960;
stwowe Zakłady Wydawnictw Pa (do r. 1815), Stanów Zjednoczonych i pierwszy okres ich istnienia

Powstanie dzynarodowych, Warszawa 1959; , Polski Instytut Spraw Migwarancje dla Polski w r. 1939
Angielskie ycznej. Opublikował m.in. Społecznych przy KC PZPR i Wojskowej Akademii Polit

szej Szkoły Nauk .). Wykładowca Wypolskiej w Londynie (w drugiej połowie lat 40. XX w
ski). Radca ambasady ki Komitet SłowiaPolskie, Polskie Stowarzyszenie Demokratyczne, Pols

powy, Zjednoczenie zek Postci Demokratycznej, Polski ZwiWielkiej Brytanii (Polska Rada Jedno
 w wiatowej kontroler tzw. organizacji demokratycznychZachodniej Ukrainy. W czasie II wojny 

i. Przed 1939 r. członek Komunistycznej Partii  Karol Lapter, ps. Grabiec, historyk, agent sowieck147
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 99. 146

skiej. anty-ameryka
ci  Izby Reprezentantów Kongresu USA ds. działalnoorgana wojskowe Polski Ludowej przed Komisj

ci szpiegowskiej prowadzonej przez ył obszerne zeznania na temat działalnoosiadł w USA. Zło
. Wacława Komara. Odmówił powrotu do kraju, przez szefa Oddziału II Sztabu Generalnego płk./gen

 wywiadowczych zlecanych mu ania zadaWojskowy w Waszyngtonie (1946-48), odmawiał wykonyw
cjalnej Wojska Polskiego w Londynie. Attache został mianowany przez nowe władze szefem Misji Spe
zynku. W lipcu 1945 r. powrócił do Polski i Narodowej (do 1944). Od marca 1945 r. w stanie spoc

, a od 1942 r. w Ministerstwie Obrony podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wojskowych
pca ministra spraw wojskowych (1939-40),  Izydor Modelski (1899-1962), generał WP. Zast145

armator. 
biorstwo A. Falter-dzie prowadził przedsiMinisterstwie Skarbu (1939-40). Od 1942 r. w USA, g

kretarz stanu w ciciel firm transportowych Polskarob i Robur. Podsenarodowej Izby Handlowej, wła
dzy-zej Mipnie prezes Banku Handlowego, członek Rady WykonawcPolskiego, wiceprezes, a nast

 Przed 1939 r. m.in. członek Rady Banku  Alfred Falter (1880-1954), przemysłowiec, bankier.144
, Harvard University Press 1980, s. 321. The United States and Poland Piotr Stefan Wandycz, 143
ckieiwcz_sb_polonia.html. http://www.videofact.com/polska/robocze%20today/cen

 [w:]   SB a propaganda polonijnaS. Cenckiewicz, 
, US Government Printing Office, Washington 1949; Congress. First session. March 31 and Apr1, 1949

ies. House of Representatives. Eighty First Hearing before the Committee on Un-American Activit
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du polskiego o ogłoszeniu  rzdu australijskiego decyzjenowanie rzktórym wyraził zaż ą ą ą
. 151go Polski w Australiinazwiska kandydata na przedstawiciela dyplomatyczne

du warszawskiego do zorganizowania swojego przedstaPrzygotowania ze strony rzą -
 informacje prze-miemy pod uwagli we zaawansowane, jeśćwicielstwa w Australii były do ś ź ę

 Wielkiej Brytanii w Warszawie. Z li-kazane przez Litauera Johnowi Russellowi z Ambasady
nkeya z Departamentu Północnego Fo-stu tego ostatniego skierowanego do Robina M. A. He

 wyjazdu do Australii jue Litauer  spodziewał sireign Office 18 kwietnia 1947 r. wynika, ż ę ż 
 ograniczona. Sekretarzem poselstwa planowano 10 maja 1947 r. Obsada placówki miała być

ginale] (brał dnika warszawskiego MSZ Rulskiego [tak podano w ory młodego urzmianować ę
dził w obozie jenieckim w Niemczech, po wojnie  spudział w obronie Helu w 1939 r., wojnę ę

pnie powrócił do cznikowym w Armii Brytyjskiej w Niemczech, nastbył oficerem łą ę
z  tam attache, którego nazwiska Russell nie znał ora. Ponadto zamierzano wysła152Polski) ć

nie od planowanej  od przemysłu tekstylnego. Niezaleeksperta ekonomicznego, specjalistę ż
. 153 w Sydneyplacówki w Canberze, planowano utworzenie konsulatu

ło wytyczne doty-du australijskiego (Cabinet) przyj9 czerwca 1947 r. prezydium rzą ę
lijskie po-dów o wymianie misji dyplomatycznych. Władze austrace wniosków innych rzczą ą

e zrezygnowały z dy Szwecji, Polski, Belgii, Szwajcarii i Włoch, informowały wówczas rzą ż
 przedstawi-ce jue istniejci w tym zakresie, zastrzegły sobie prawo, zasady wzajemnoś ż ą ż

dach zainteresowanych  akredytowane przy innych rz by mogcielstwa Australii za granicą ą ć ą
odpowiednich warunków loka- misji dyplomatycznych, a ponadto nie gwarantowały wymianą

dów zainteresowanych ulokowaniem swo-lowych dla przedstawicielstw dyplomatycznych rzą
. 154ich misji w Canberze

a podstawie informacji z 25 czerwca 1947 r. „Sydney Moring Herald”  ogłosił n
em Polski w Australii.  e dr Stefan Litauer został mianowany przedstawicielWarszawy, ż

. Z telegramu Evatta do  informacje władze australijskie były zaskoczone tJednakż ą ą
d warsza-e rzci, d australijski nie miał pewnoe rzBeasleya z 25 czerwca 1947 r. wynika, ż ą ś ż ą

e nie zaznaczył w telegramie, ej przedstawione warunki. Evatt wyra na wywski zgodził się ż ź ż
 nazwisko Litauera królowi do nie-e podali te warunki, to Beasley moli Polacy przyjjeś ę ż ć

. 155formalnego zatwierdzenia
e poinformował onosił, 28 czerwca 1947 r. Beasley w telegramie do Evatta d ż

d australijski w sprawie rzedstawił rzpolskiego ambasadora w Londynie o warunkach jakie p ą
e Polski ambasador powiedział mu, tworzenia nowych misji dyplomatycznych w Canberze. ż

e nie rozu-dowi w Warszawie. Dodatkowo stwierdził, przekazał te informacje swojemu rzą ż
raził przypu- prasowe enuncjacje na temat nominacji Litauera. Wymie dlaczego pojawiły się

 tam przesłał w tej ci, które wynikło to z niezrozumienia w Warszawie wiadomoszczenie, ż ś ą

                                                                                                                                           

. 156ducjalnym stanowiskiem swojego rzsprawie. Na razie jednak nie dysponował jeszcze ofi ą

28/06/1947. 
4/1/6/1, Cablegram Evatt from Beasley, I12976,  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/156

Office O,10371, 25/06/1947. 
4/1/6/1, Cablegram The High Commissioner’s  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/155

Evatt , No. 193, 31/5/1947. 
ralia. 17/11/1947; Cablegram For Beasley from Division ND: Appointment of Polish Minister to Aust

n. A1068, IC47/4/1/6/1, Notatka EAME e. National Archives of Australia [dalej: NAA], syg Tam154
M. A. Henkeya, E.47/38/7, 18/4/1947. 

4/1/6/1, Kopia listu Johna Russella do Robina   National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/153
tiopii.  cierzyna” , a w latach 1969-1974 ambasadorem PRL w E„Ko

 plutonu Obrony Narodowej 9 r. był dowódc Chodzi zapewne o Władysława Rólskiego, który w 193152
 for Beasley from Evatt, 24/03/1947. Beasley, 8/02/1947; Cablegram  E47/25/1/4, Personal

1947; Cablegram No. 51, For Minister from Appointment of Polish Minister to Australia. 17/11/
4/1/6/1, Notatka EAME Division ND:  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/151

 Australii w Londynie (1946-49). (1941-45), Bena Chifleya (1945-46). Wysoki Komisarz
dach Jima Scullina (1929-31), Johna Curtina do parlamentu federalnego (1929-46). Minister w rz
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 7 e Litauer udał siiesieniach, 14 lipca 1947 r. Beasley raportował o prasowych don ż ę
 stanowisko posła w Australii. Prosił jedno-ąćpnie objlipca 1947 r. do Londynu, aby nastę

. 157nie o instrukcje w tej sprawiecześ
czne w Australii niej 18 lipca 1947 r. Polskie Towarzystwo Demokraty dni póW parę ź

, który w tym czasie 158 B. Chifleyawysłało obszerny memoriał adresowany do premiera J.
ło 22/07/1947), w trznych (pismo wpłynzki ministra spraw zewnnie pełnił obowijednocześ ą ę ę

 nominacji Litauera na ono zaniepokojenie doniesieniami prasowymi na tematktórym wyraż
 charakterystykono obszernposła polskiego w Australii. W memorandum zamieszcz ą ę 

 jego aresztowanie w 1923 r.  w polskim MSZ, jak teLitauera. Wspomniano m.in. jego służbę ż
 na rzecz Rosji Sowieckiej. Według  szpiegowskśćzku z podejrzeniem o działalnow zwią ą
ki wstawiennictwu MSZ. W innym autorów pisma, Litauer został wówczas zwolniony dzię

 ambasady zania Litauera z radclono bliskie powifragmencie tego dokumentu podkreś ą ą
dach sojuszniczych w pnie ambasadorem sowieckim przy rzsowieckiej w Londynie, a nastę ą

e , e (autorzy wyrazili opiniLondynie, a po wojnie ambasadorem sowieckim w Polsc ę ż
 z  w Polsce), jak teciwie rzeczywistym władcambasador sowiecki w Warszawie jest właś ą ż

 Londynie Andrew Rothsteinem. przedstawicielem sowieckiej agencji prasowej TASS w
ci od koniunktury i no na jego zmiany orientacji politycznych w zale uwagZwracano też ę ż ś

 po konferencji Wielkiej Trójki w  orientacjono szczególny nacisk na jego prosowieckpołoż ą ę
 ruchów, gdy jako korespondent „News  jego swobodlano teTeheranie w 1943 r. Podkreś ż ę

 sowieckie.  w Moskwie lub na teranach opanowanych przez wojskaChronicle”  znalazł się
 wówczas takimi przywilejami.  siaden z innych korespondentów zachodnich nie cieszyłŻ ę

dził dynu” , który wyrz o propagandowym charakterze pamfletu „Zmierzch LonNapisano też ą
 w Litauera w po-lono pozycj nie tylko sprawie polskiej, ale i aliantom. Uwypukszkodę ę

 ambasady w Waszyngtonie (1945-46), w c radcwojennej polskiej dyplomacji, gdy będą ą
 jego nominacja na przedstawiciela Polski w . Dlatego te placówkpraktyce kierował tą ą ż

ródła tej nominacji dopatry- autorom memoriały bardzo tajemnicza. Canberze wydawała się Ź
ył pilnie przez ostatnie niem - słu oni nie w Polsce, lecz w Moskwie, której – ich zdawali się ż

e Litauer jest , o tym,  wiedze wywiad brytyjski powinien mie,  opiniali te20 lat. Wyraż ż ę ż ć ę ż
e ewentualna zgoda na zainstalo-, jednym z czołowych agentów Kominternu. Obawiali się ż

,  nadziej dla Australii. Mieli te tylko szkodśće przynie Litauera w Canberze mowanie się ż ę ż ę
e jego nie spowoduje, ata, co jednoczee Litauer zostanie potraktowany jako persona non grż ś ż

zki prezesa Polskiego cy obowiłnimisja nie dojdzie do skutku. Memorandum podpisał pe ą ą
 oraz sekretarz generalny 159towskiTowarzystwa Demokratycznego w Australii Bruno Kuran

                                                
tpienia memorandum PDT wywołało znaczne zaintere-. Bez w160PTD Ryszard Krygier ą

Free ultural Freedom, które wydawało pismo Australian Committee (od 1957 r. Association) for C
ył  stowarzyszenie ne stanowiska kierownicze. W 1954 r. zało(Aust.) Pty Ltd, w której zajmował ró

 z Overseas Periodicals czyła siek i periodyków europejskich. Firma ta z czasem połążimporcie ksi
 w  Vistula (Aust.) Pty Ltd, która specjalizowała siył firmpnie zało do Europy. Nastśćywno
cej cicielem firmy K. Zyngol & Co. Pty Ltd eksportuj1947 r.  W lipcu 1945 r. został współwła

aficznej. Uzyskał obywatelstwo australijskie w gdzie został korespondentem Polskiej Agencji Telegr
 do Australii, ł si do Japonii (1940). W 1941 r. przez Chiny przedostad przedostał siterenie Litwy, sk

 na niowej 1939 r. znalazł siampanii wrzeprawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1939). Po k
czył studia nnikarz i biznesmen. Uko Henryk Ryszard Krygier (1917-1986) – wydawca, dzie160

 1974. ci Polskie”  (Sydney), grudzieAshfield. Zob. m.in. „Wiadomo
du Domu Polskiego im. P. E. Strzeleckiego w owej RN POwA, członek zarzcy Komisji Arbitradnicz

lnej Polskich Organizacji w Australii, przewo-Prezes SPK Koło nr 1 w Sydney, wicepezes Rady Nacze
pnie konsulatu Argentyny w Canberze.  a nastAustralii). Pracownik konsulatu Hiszpanii w Sydney,

 Polskich Organizacji w  Naczelny przez Radzespołu redakcyjnego „The Polish Bulletin”  (wydawan
owarzystwa Demokratycznego w NPW, czł. ambasady RP w Czungkingu, czł. i prezes Polskiego T

39 r., dyplomata (w MSZ w l. 1944-45), sekretarz dnia 1974 r. w Canberze), oficer rez. W kampanii 19
bkowicach, woj. kieleckie – zm. 1 gru-. w Z Brunon (Bruno) Kurantowski (ur. 21 stycznia 1911 r159

45-49). dzie Johna Curtina (1941-45), premier Australii (19ci (1935), minister finansów w rzbankowo
 dzie Jamesa Scullina (1931), królewski komisarz ds.(1928-31, 1934-49), minister obrony w rz

 australijski. Członek Izby Reprezentantów  Joseph Benedict „Ben”  Chifley (1885-1951), polityk158
O.11629, 14/07/1947. 

4/1/6/1, Cablegram External Affairs Office,  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/157
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e przesłano je do wiadczy o tym m.in. fakt, dowych. sowanie w australijskich sferach rzą Ś ż
 o dalsze informacje na temat Litauera. Otrzy-ambasady Australii w Waszyngtonie z prośbą

. 161Servicemał je równiez dyrektor Commonwealth Investigation 
 z ambasadorem Polski w Londynie szym Beasley natychmiast spotkał siW z powyż ę

e  sierpnia 1947 r. wynika, nienia zaistniałej sytuacji. Z raportu Beasleya z 8celem wyjaś ż
ra, który chciał po- z Litauerem. Inicjatywa spotkania wyszła od Litauerozmawiał on również

cie i nieoficjalnie. Litauer wyraził zaniepoko- na temat swojej nominacji osobirozmawiać ś
d australijski w zakresie ej przedstawionymi) warunkami postawionymi przez rzjenie (wyż ą

  innych rze dotyczy to równielił, warunków lokalowych. Beasley ze swej strony podkreś ż ż ą-
d e rztauerem wywnioskował, dów zagranicznych. Dodatkowo Beasley z rozmowy z Li ż ą

d australijski  warunków podanych przez rzpolski w Warszawie nie zamierzał zaakceptować ą
. 162 dyplomatyczn placówk odpowiedni dom na polsk znajdzie jaki sido czasu, aż ę ś ą ę ą

, aby prze-ci Department of External Affairs poprosił BeasleyaW dalszej kolejnoś
 na pomoc departamentu w zakresie zakwaterowania. e liczye nie mokazał Litauerowi, ż ż ć

 budynku  gruntu pod budowawnie sugerowano inne opcje, jak np. dzierJednocześ ż ę ę
 budynku, o ile taki po-cie jakiegoajprzedstawicielstwa dyplomatycznego, ewentualnie wyn ę ś

.  163 na rynkujawi się
 z Ambasady ł odpowiednia 1947 r. Department of  External Affairs otrzyma8 wrześ ź

I sekretarz ambasady J. K. Waller Australii w Waszyngtonie w sprawie memorandum PTD. 
 wiele tygodni, nie ąće zaj moe zdobycie dodatkowych informacji na temat Litauerapodał, ż ż

. Waller w 164 faktów podanych w memorandum PTDśćmniej jednak potwierdził prawdziwo
czył dossier na temat Litauera. Poza ogólnie kolejnej korespondencji do departamentu dołą

He is said to be : e Litauer jest politycznym oportunistlił, znanymi faktami Waller podkreś ż ą
individual political judgment. His present an opportunist, lacking personallity and having no 
 by his fascination of Russian power and uncirtical attitude towards Russia may be explained

 Przy tej okazji factor in European politics.his belief that Russia will remain the determining 
piło cych plotek odwołanie Litauera z Waszyngtonu nastążąe według krWaller nadmienił, ż ą

. 165ci we współpracy z ambasadorem Langena skutek trudnoś
 Michałowski poinformo-dziernika 1947 r. ambasador Polski w Londynie Jerzy11 paź

e dr Litauer otrzymał inne stanowisko. W wał Wysokiego Komisarza Australii w Londynie, ż
.  166w Canberze została wycofanazku z tym jego nominacja na przedstawiciela Polski zwią

 powrotu Litauera z Waszyngtonu do Warszawy.  dat dokładn Trudno jest ustalić ą ę
 Przed przyjazdem 167piło to na przełomie listopada/grudnia 1946 r.Prawdopodobnie nastą

nia 1905 r. w r. 14/17 wrzelub z Mary Frances z d. Bond, primo voto Porritt (uł wzią ś ś

                                                                                                                                           

 w  W 1925 r. osiedliła si168. Stewart.Wangari w Nowej Zelandii), córka Thomasa i Mary z d ę

e jej ojcem był William Bond. Zob. , ródła podaj Inne 168
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 13-14. 167

28, 15/10/1947. sentation in Australia, 14/10/1947; Cablegram J.804
1947; Memorandum No. 833, Polish Repre-Appointment of Polish Minister to Australia, 17/11/

4/1/6/1, Notatka EAME Division ND:  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/166
4/1/6/1, Memorandum No. 689/47, 27/08/1947.  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/165
4/1/6/1, Memoradum No. 685/47, 2/08/1947.  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/164

O.13760, 13/08/1947. 
4/1/6/1, Cablegram Please inform Litauer,  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/163

Beasley, I.15950, 8/08/1947.  
1947; Cablegram Fore the Prime Minister from Appointment of Polish Minister to Australia, 17/11/

4/1/6/1, Notatka EAME Division ND:  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/162
onwealth Investigation Service z 25/07/1947 r. Waszyngtonie z 6/08/1947 r., List do dyrektora Comm

947; kopia listu do Ambasady Australii w do The Rt. Hon. J. B. Chifley, M.P., Sydney 18/07/1
4/1/6/1, Polskie Towarzystwo Demokratyczne  National Archives of Australia, sygn. A1068, IC47/161

642-643. 
bourne University Press, s. , “Australian Dictionary of Biography” , tom 17, MelRichard (1917 - 1986)

Krygier, Henry . Zob m.in. Peter Coleman, Quadrantpnie magazyn literacko-polityczny a nastSpirit, 
 

ę

ź ą ż http://www.thepeerage.com/p55208.htm.  
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

. Litauera pozna-169lubiła lekarza dr. Arthura Porritta 15 lipca 1926 r. poW. Brytanii. Tam też ś
dzie-lubiła Litauera 1 pa Porrittem poła w 1940 r. w Londynie. Po uzyskaniu rozwodu z dr. ś ź

170rnika 1946 r. w Waszyngtonie.  
ła w czasie okupacji niemieckiej w 1942 r. ona Litauera zginNotabene pierwsza ż ę

ski i pracował w Ministerstwie  syna, który przybrał nazwisko Kazimierz LipiMiał z nią ń
171ci.Sprawiedliwoś  

 w Australii, próbowano zanego z wyjazdem na placówkMimo niepowodzenia zwią ę
śćliwo, jednak i ta mo Litauera w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)zatrudnić ż  

172 na terenie tej organizacji” .została storpedowana „na skutek intryg antypolskich  
 Zgromadzenia lskiej na III SesjW latach 1947-49 Litauer był członkiem delegacji po ę

173u.Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Paryż  
 i Demokracja (NiD) śćodległo  Rzekomo wówczas rozmawiał z Jerzym Lerskim z Niep

ormacja agenturalna nie została po-na temat ewentualnego powrotu na Zachód, ale ta inf
174twierdzona.  

unkt w Studium Dziennikarskim  Natomiast w latach 1949-50 pracował m.in. jako adi
znych w dzynarodowgo Publicznego przy Akademii Nauk Polityci Katedrze Prawa Mię

ci agenturalnych edług wiadomoWarszawie. Ponadto współpracował z Polskim Radio. W ś
pnych z „Daily  dosłownie z artykułów wstciagaLitauer komentarze radiowe miał ś ć ę

                                                

.  176 głosił m.in. George Bidwell opini Tak175Worker” . ą ę

 Wirszyłło (1918-1993)  Krystyn Ann, tłumaczk z dziennikarkenił siBritish Council. W 1948 r. o
ybył do Polski celem zorganizowania biura British Council na Bliskim Wschodzie. W 1946 r. prz

 w ł prac rangi majora. W 1943 r. podjył siskiej i dosłuuczestniczył m.in. w kampanii afryka
pił na ochotnika do wojska, ci Reading. W 1939 r. wstpnie w Barclay Bank w miejscowonast

mie “Reading Standard” , a ki. Pracował w pi George Chandos Bidwell (1905-1989), pisarz angiels176
PN BU 01222/2723/J, k. 66. oparciu o rozmowy z Georgem Bidwellem. IPN, sygn. I

 agentki „Joanny”  z 6 czerwca 1950 r. w  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 58. Doniesienie175
(18/11/1948) IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 24.

iceministra MBP gen. Romana Romkowskiego Dep. VII MBP, który w tej sprawie wysłał pismo do w
ta zainteresowała gen. Wacława Komara, szefa  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 57. Informacja 174

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 9, 11, 58. 173
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 58. 172

s. 55-56. 
. Stefan Litauer. Przyczynek..szego. Zmarł w 1963 r. Zob. du Najwydziego Sczył na stanowisku sko

 za- zawodowci. Karieroczeniu studiów pracował w Ministerstwie Sprawiedliwprawo. Po uko
pnie studiował tcy w konsulacie polskim w Amsterdamie w 1946 r. NasPracował przez kilka miesi

 r. w stopniu porucznika. ył w ludowym Wojsku Polskim, zdemobilizowany w 1946. SłuKrajow
pnie Armi, a nastciow Niepodległo Akcj Ludowzany był z Polsk handlem. Zwizajmował si

ski po stronie aryjskiej w Warszawie i  po nazwiskiem Lipiwiatowej ukrywał siW czasie II wojny 
 w kwietniu 1915 r. syn Kazimierz urodził siła w 1942 r. po opuszczeniu getta w Warszawie. Ich zgin

 Stefana Litauera była Dorota Buki, która on IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 97. Pierwsz171
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 41-42.  170

; http://www.teara.govt.nz/en/biographies/5p34/1. graphy
Dictionary of New Zealand Bio- [w:] or general,1994. Athlete, doctor, sports administrator, govern

Porritt, Arthur Espie 1900-a Beaglehole, Wanganui and Hampstead. Zmarł w Londynie. Zob. Dian
3 r. zasiadł w Izbie Lordów jako baron Porritt of Zelandii jako gubernator generalny (1967-72). W 197
biety II (1952-67). W 1967 r. powrócił do Nowej osobistym króla Jerzego VI (1946-52) i królowej El

. Porritt był lekarzem  miał dwóch synów i córklubił Kathleen Mary Peck, z którgrudnia 1946 r. po
. Wkrótce potem 20 on z swoj rozwiódł siMedical Corps m.in. we Francji i Egipcie. W 1946 r.

ył w randzie brygadiera w Royal Army wiatowej słuMary’s Hospital w Londynie. W czasie II wojny 
 lubił Mary Frances Wynne Bond. Pracował m.in. w St.(1934-67). 15 lipca 1926 r. w Londynie po

dzynarodowym Komitecie Olimpijskim  w Mi Zelandi NowBerlinie (1936). Reprezentował te
erem reprezentacji Nowej Zelandii na olimpiadzie w niej był manadreprezentacji Nowej Zelandii. Pó

ie w Amsterdamie był kapitanem zowy medal w biegu na 100 m. W 1928 r. na olimpiadzzdobył br
u, gdzie  na olimpiadzie w Pary Zelandi NowFundacji Rhodesa (1924-26). W 1924 r. reprezentował

, jako stypendysta pnie w Magdalen College na Uniwersytecie Oxfordzkim(Nowa Zelandia), a nast
 najpierw na uniwersytecie w Otago ł medycyn Arthur Espie Porritt (1900-1994), lekarz. Studiowa169
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 do racatku 1950 r. wyjechała do Londynu i nie zamierzała wona Litauera na pocz Ż ą ć
 Niestety nie znamy jej dalszych losów. 177dzynarodow midu na sytuacjPolski ze wzglę ę ę ą.

 (zm. w  Włodarsk z Bronisławenił sie Litauer w 1954 r. o Wiadomo natomiast, ż ż ę ą ą
. 178zyka rosyjskiego z j1973 r.), tłumaczką ę

nie e po powrocie do Polski Litauer podlegał tzw. ochroci, tpliwo Nie ulega wą ś ż
no si na to meldunki agentów MBP. Szczególnie interesowakontrwywiadowczej. Wskazują ę 

e Litauer konta-mi. Odnotowano, ródłami jego dochodów oraz kontaktami z cudzoziemcaź ż
. J.B.S. Jardinem z British  m.in. z Ormondem Godferyem z Associated Press, dyrktował się

Forbesem, posłem kanadyjskim w Council, korespondentem BBC w Warszawie Alastairem 
 British Information Centre , kierowniczk179Warszawie Kennethem Porterem Kirkwoodem ą

Marschallem, oficerem marynarki Mary Wardrapper, korespondentem francuskim Pierrem 
y brytyjskiej McMinniesem, dzienni-brytyjskiej Rose Mellwill, attache prasowym ambasad

  181 i Williamem Forrestem.180mkarzami angielskimi Safronem Delmarem, Johnem Peete
zku z ał w zwi I MBP rozwaW maju 1951 r. Sekcja II, Wydziału II, Departamentu ż ą

nim stosownej rozmowy. Do tego celu tym tajne zatrzymanie Litauera i przeprowadzenie z 
 jednak płk Julian Konar. Sprawa sizostał wyznaczony wicedyrektor Departamentu I MBP p ę

cznej adnotacji z 22 listopada 1952 r. wynika, gła w machinie biurokratycznej MBP. Z rcią ę
V MBP, ppłk Julian  Litauera prawdopodobnie rozpracowywał Departament e ponieważ ż

. 182 i niewskazan na nieaktualnKonar uznał rozmowę ą ą
e w maju 1953 r. Wspomnia-Do sprawy rozpracowywania Litauera powrócono jeszcz

, czy nale- zastanawiał si. T. Czyej st. referent sekcji I, Wydz. II, Dep. X MBP pporny wyż ż ę
?  go aresztowa go do współpracy, czy te Litauera, czy zwerboway dalej rozpracowyważ ć ć ż ć

e mimo półtorarocznego dochodzenia nie uzyskano po-nie stwierdził, Tym razem wyraź ż
 powodu wykluczał jego  Litauera z obcym wywiadem. Z tego tetwierdzenia na współpracę ż

nienia wszelkich azku z tym sugerował aresztowanie Litauera celem wyjwerbunek. W zwią ś
183ledztwa.ci w trakcie niejasnoś ś  

 i  kontakty Litauera w Polsce z misjami zagranicznyminie oceniay ostro Należ ż ć
 w tamtych dzynarodowych, którzy pojawili sinych organizacji miprzedstawicielami róż ę ę

no spotkania Litauera z sekretarzem czasach w Warszawie. Na przykład za podejrzane uzna
e zainte-ono, ugiej strony zauwaambasady brytyjskiej Robertem Heathem Masonem. Z dr ż ż

wszystkim zmian personalnych. W tym resowania Litauera dotyczyły głównie MSZ, a przede 

                                                                                                                                           

184dnikami MSZ.ci z wieloma urzcie odnotowano jego znajomo kontekteż ś ś ę  

-Christians (1961). sk CzerwiKrystyn
 z enił sidy w Nowej Zelandii (1956-57). Oposła w Libanie (1954-56), Wysokiego Komisarza Kana

 ambasadora w Egipcie i  Wysokiego Komisarza Kanady w Pakistanie (1952-54),(1954). Pełnił funkcj
u (1948), Nowym Jorku w Pary delegacji kanadyjskiej na Zgromadzenie Ogólne ONZ Był doradc

41), Santiago (1942), Warszawie (1947-1950). przedstawicielstw kanadyjskich w Rio de Janeiro (19
 (1940-41). Asystował przy organizacji (1940), I sekretarza Konsulatu Kanady na Grenlandii

8-29), w Tokio (1929-39), w Hadze  II sekretarza Poselstwa Kanady w Waszyngtonie (192funkcj
by dyplomatycznej. Pełnił m.in. pił do kanadyjskiej słuw Royal Air Force (1917-1918). W 1928 r. wst

ył wiatowej słuanadyjski. W czasie I wojny  Kenneth Porter Kirkwood  (1899-1968) – dyplomata k179
, s. 56. Stefan Litauer. Przyczynek... Zob. W. Materski, 178

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 59.  177
Anglii i Wielkiej Brytanii. 

cych na historii ci historycznych bazujt powieł obywatelstwo polskie. Napisał kilkadziesii przyj
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c Vincenta Buista – arszawie, zatrudniaj W 1948 roku John Peet otworzył biuro Reuters’a w W180 ą
niej Buist a i dwóch tłumaczy. Dwa lata póstałego korespondenta oraz polskiego współpracownik ź

 z procesu Haliny Firth, tłumaczki w ambasadzie został wydalony z Polski za "nieobiektywny" reportaż
” . Zob. „The News and stwow antypaśćzienia za „działalnobrytyjskiej, skazanej na 3 lata wię ń ą

 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k.  108-109. 184
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 110-111. 183
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 63. 182
 IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 59. 181

Courier” , 7/04/1950, s. 15. 
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Stefan Litauer – zdrajca czy agent wpływu?  

o utrzymywał on ycie prywatne Litauer po jego powrocie do Polski, tli chodzi o Jeś ż
, z Dominikiem Horo-186sk, z p. Stpiczyon i jego 185czykiemkontakt ze Janem Stań ż ą ń ą

, Janem Drohojowskim, Anto-189, Manfredem Lachsem188skim, Ryszardem Ordy187skimdyń ń
, Janem Galewi-192, Józefem Winiewiczem191, Jerzym Michałowskim190nim Szymanowskim

 i Bogusławem Herma-em, Wandęż Fiszer i jej m, Janin194skim, Stefanem Boraty193czem ń ą ą

                                                

  195nami.

 Polskiego Radio. wiatowej, spikerk
 w czasie II wojny  konspiracyjn (1902-1979), działaczksk Stpiczy Chodzi zapewne o Mari186

 Społecznych (1949-53). (1946-48). Prezes Rady Zakładu Ubezpiecze
dzynarodowej Organizacji Pracy nt Polski w MiDyrektor generalny ds. społecznych ONZ i reprezenta

dzie Edwarda Osóbki-Morawskiego (1945-46). Narodowej. Minister pracy i opieki społecznej w rz
ci du Jednozenia Tymczasowego RzBrał udział w rozmowach moskiewskich na temat utwor
4). dach gen. W. Sikorskiego i S. Mikołaczyka (1939-1941937), minister pracy i opieki społecznej w rz

etu Wykonawczego PPS (od zku Górników (1925-1939), członek centralnego KomitCentralnego Zwi
zkowy. Sekretarz generalny i zwiczyk (1886-1953), polityk, działacz socjalistyczny  Jan Sta185
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działacz społeczny i polityczny. ski (1919-2004) – dziennikarz, pisarz, publicysta,  Dominik Horody187 ń
, działaczem cystski” , „Karol” ). Po 1945 r. był dziennikarzem, publiołnierz ZWZ-AK („WileŻ ń ą

esława Piaseckiego. Był m.in. redaktorem pisma społecznym i politycznym. Bliski współpracownik Bol
zany ze niej zwidu Stowarzyszenia PAX, pó i jutro" i członkiem zarztygodniowego "Dziś ą ź ą

wiatowej. Konferencje Dyplomacja okresu II wojny  (1939); stwapolityczne : problem celu pa
Doktryny dzynarodowych. Opublikował m.in.: pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Mi

by Zagranicznej, onie. Wykładowca w Szkole Głównej Słupolski do Komisji Rozjemczej w Panmud
go i ambasadzie w Waszyngtonie. Delegat misji dyplomatycznej przy ONZ, w konsulacie w Chica

skim. Pracował w polskiej  Nauk Politycznych przy Uniwersytecie JagielloWarszawskim i Szkoł
czył prawo na Uniwersytecie skim. Ukoielloniowej 1939. Wykładowca na tajnym Uniwersytecie Jag
. Uczestnik kampanii wrze-ski (1915-2008) – dyplomata, publicysta, wykładowca Stefan Boraty194

do Kraju. generalny w Nowym Jorku (1949-53). Odmówił powrotu 
rszawie (1943), agent sowiecki w USA, konsul  Jan Galewicz   - uczestnik powstania w getcie w Wa193
raw zagranicznych PRL (1957-72). ambasador w Waszyngtonie (1947-56), wiceminister sp

y w Londynie,  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Radca ambasadł pracPolski w 1945 r. podj
ngresowych. Po powrocie do  do Londynu, gdzie pracował w Ministerstwie Prac KoEipt, Palestyn

, gry, Turcj przez Wniowej 1939 przedostał si” . Po kampanii wrze PolskCodziennym” i “Gazet
 z “ Ilustrowanym Kurierem skim” , współpracował tePrzed 1939 r. pracował w “Dzienniku Pozna

skim. rz. Studiował na Uniwersytecie Pozna Józef Winiewicz (1905-1984) – dyplomata, dziennika192
wyd. Iskry, Warszawa 1977, 

, red. Maria Błaszczykowa, Noty i anegdoty dyplomatyczneLondynie (1949-53). Opublikował m.in. 
993), dyplomata, pisarz, tłumacz. Ambasador w  Jerzy Michałowski, ps. lit. Stefan Wiłkosz (1909-1191

 i poseł PRL w Reykjaviku (1975-79). dniej oraz Anglii i Ameryki w MSZ, charge d’Affairs
7-64), dyrektor Departamentu Europy Zacho-w Wietnamie (1956-57), ambasador w Sztokholmie (195

dzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli  w Mi1957 przebywał w Wietnamie jako szef Misji Polskiej
. Od 1956 do dzynarodowych MSZ i p.o. jego dyrektora (1951–1956)w Departamencie Organizacji Mi

zelnik Wydziału ONZ rodka Informacyjnego w Nowym Jorku (1947–1951), nacdyrektor Polskiego O
partamencie Propagandy i Informacji, dku. Od 1946 r. w MSZ m.in. naczelnik Wydziału w De

rocie do Kraju w 1945 r. pracował na Górnym warszawskim przebywał w niewoli niemieckiej. Po pow
ze Informacji i Propagandy KG AK. Po powstaniu czasie II wojny w konspiracji pracował m.in. w Biur

ta. Uczestnik obrony Warszawy w 1939 r. W  Antoni Szymanowski (1914-1985) – historyk, dyploma190
76). 

ci (1973-dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwocy Mici (1967-1993), przewodniczSprawiedliwo
dzynarodowego Trybunału dzia Midelegacji polskiej na Zgromadzenie Ogólne ONZ. S

tut Nauk Prawnych PAN (1961-67). Członek Uniwersytet Warszawskiego (od 1952). Dyrektor Insty
by Zagranicznej (od 1950), y Głównej Słu Manfred Lachs (1914-1993), prawnik. Profesor Szkoł189

wym. ł prace w Teatrze Polski, a od 1951 r. w Teatrze Nodo USA. W 1947 r. powrócił do Polski i podj
u. Po upadku Francji ponownie wyjechał w Parylatach 1937-1940 był korespondentem prasy polskiej 

rakowa oraz z wytwórniami filmowymi. W powrocie do Polski pracował w teatrach Warszawy i K
zebywał w USA. Po  z Deutches Theater w Berlinie. W latach 1915-20 przał sipnie zwiNast

skim pracował najpierw jako nauczyciel. elloczeniu studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiuko
yser teatralny i filmowy. Po ski (1878-1953) - scenarzysta, re Ryszard Stanisław Kazimierz Ordy188

-81). sko-Społecznego. Redaktor tygodnika „Kultura”  (1970cijarodowiskiem Instytutu Chrześ ś ń
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ski Zdzisław A. Derwiń 

bardzo obszernie omówił Zagadnienie inwigilacji Stefana Litauera przez MBP 
e w tamtych czasach zbieranie przez MBP , tay przy tym pami Nale196Wojciech Materski. ż ę ć ż

stwowe był zajsze stanowiska pacych najwycych nawet osób zajmujinformacji dotyczą ą ż ń ę-
 po 1956 r. Warto czyła sie rutynowym.  W zasadzie inwigilacja Litauera zakociem niemalż ń ę

 Litauera, nych departamentów MBP osobe mimo zainteresowania ró, lie podkrejednakż ś ć ż ż ą
kwencji tej inwigilacji. Nie stwarzano nigdy nie odczuł on jakichkolwiek szykan, czy konse

ki czemu nadal zajmował simu nawet problemów z wyjazdami zagranicznymi. Dzię ę 
dzynarodowych. Na nych spotkaniach miaktywnie dziennikarstwem i uczestniczył w róż ę

kusyjnych European Atlantic Group pt. przykład w marcu 1959 r. brał udział w obiadach dys
ycia ezentant Polskiego Radio i „„Eastern and Western Polices for Europe” ,  jak repr Ż

Warszawy” . 
. 197nia 1959 r. w Londynie Stefan Litauer zmarł nagle na zawał serca 23 kwiet

 , czy tylko sowieckim agentem wpływu? Na to pytanieCzy Stefan Liatuer był zdrajcą
pu szczególnie do materiałów  bez szerszego dosttrudno jest jednoznacznie odpowiedzieć ę

 na e pewne ustalone fakty wskazujby specjalne. Jednakwytworzonych przez sowieckie służ ż ą
e w okresie II wojny le współpracował z czynnikami sowieckim, szczególnicie to, ż ś ś

do e jego trzy pobyty w Moskwie (w l. 1944-45) doszły ,  złudzey miewiatowej. Nie naleś ż ć ń ż
 władz sowieckich. Wprawdzie mało wiemy na , a nawet inspiracj, wiedzskutku za zgodą ą ą

 tam w momentach e zjawiał si, temat tego, co robił wówczas w Moskwie, jednak fakt ż ę
asadorami W. Brytanii i USA wskazuje newralgicznych dla spraw polskich i rozmawiał z amb

dem rednio z rzrednio lub pozanymi bezpomi zwile współpracował z ludcie na to, ż ś ś ź ą ś ś ą
dzierniku 1944 r. e pobyt Litauera w Moskwie w pa na to, my uwagsowieckim. Zwróć ę ż ź

ołotowem i Churchillem.  z rozmowami Stanisława Mikołajczyka ze Stalinem, Mzbiegł się
 Clark-Kerrem miała na celu wywarcie Drugi pobyt w grudniu 1944 r. i jego rozmowa w amb.

 z PKWN. Inspiracja , aby porozumieli sipresji brytyjskiej na polityków polskich w Londynie ę
na (przekazanie informacji o zamiarze utworzenia  wyraśćsowiecka w tym przypadku jest do ź

bie nie dopuszczenia ndynu i grodu Tymczasowego bez udziału polityków polskich z LoRzą ź
c z rcu 1945 r. rozmawiajdów w Polsce). Podobne zadanie Litauer wykonał w maich do rzą ą

, o woli „kompromisu”  z Mikołaj-acjamb. Harrimanem (tym razem Litauer przekazał inform ę
 do czy tylko doł. Nie udało mu siczykiem ze strony prosowieckich polityków w Polsce) ę ą ć

 czasie jego pobytu w Moskwie juMikołajczyka w Moskwie w czerwcu 1945 r., ale w tym ż 
ł to, co mu mocarstwa zaofiarowały zyjnie był konieczny, bo Mikołajczyk skapitulował i pr ą

ne zadanie, jakie Litauer wykonał dla Moskwy, to po konferencji w Jałcie. Ostatnie poważ
kiego skandalu tokrzyskiej, ale nowy premier Wielkiej Brytanii, tawibyła sprawa Brygady Ś ę

 w labourzystowskim „News Chronicle” .  i Litauer stracił posadnie mógł tolerować ę
 specjalne zadania do wykonania w Waszyngtonie? Czy powierzono mu jakieś

e wysłano go na najwa-aktem jest, Zapewne tak, ale czy je zrealizował? Nie wiadomo. F ż
 numer dwa, po wiecie i był tam przez rok osob na  dyplomatyczn placówkniejszż ą ę ą ś ą

e był swego rodzaju kontrolerem , na powiedzieambasadorze prof. Oskarze Lange. Moż ć ż
bami sowie-zania Oskara Langego ze słu powi tajemnic nie s juswojego szefa. Dziś ż ą ą ą ż

, która nie  w ówczesnych warunkach do pomocy osobna było mu da Czy mo198ckimi. ż ć ę

                                                                                                                                           

 podobnym zaufaniem Moskwy jak on sam? cieszyłaby się

, „Rzeczpospolita” , 16 grudnia 2006 r.; Zob. Oskar Lange po stronie Sowietów S. Cenckiewicz, 198
54. 

, s. Stefan Litauer. Przyczynek...., s. 64; W. Materski, op.citwiderska,  „The Times” , 24/04/1959; H. 197
, “Dzieje Najnowsze”  2011 nr 2, s. 47-58. Stefan Litauer. Przyczynek do biografii W. Materski, 196

Waszyngtonie w latach 1945-49. 
aw Herman był II sekretarzem ambasady w  IPN, sygn. IPN BU 01222/2723/J, k. 96, 109. Bogusł195

  (1939). szczegółowych bada
dzynarodowa : o potrzebie stwowa i miProcedura polityczna pa (1957); dzynarodowe 1941–1945mi
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aug_oscar_lange.pdfhttp://www.nsa.gov/public_info/_files/venona/1944/8

University 1999, s. 239.  
, Yale Venona Decoding Soviet Espionage in Americabył to Avrom Landy). John Earl Haynes, 

akcie z „Selimem Khanem”  (prawdopodobnie sława Geberta ps. „Ataman” , który pozostawał w kont
d”  przez Bole-zkiem Sowieckim jako tzw. agent wpływu o ps. „Frienskany do współpracy ze Zwi

. Oskar Lange został pozy-
ą
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ci dokładniejszego zbadania. tek, który wymaga w przyszłoIstnieje jeszcze jeden wą ś
bami sowieckimi w słuli tak, to jakiej natury były kontakty Litauera ze Czy istniały, a jeś ż

czasie jego pracy w Waszyngtonie? 
by specjalne operowały swoimi agentami e sowieckie słu, tay pamiNależ ę ć ż ż

dami komunistycznymi. b w Polsce pod rz podobnych słuwarstwowo, dotyczyło to również ż ą
li przyjrzymy si obserwowani przez innych. Jee sWielokrotnie sami agenci nie wiedzieli, ż ą ś ę 

, to znajdziemy ść lub utrzymywał znajomonił sicie osób, z którymi Stefan Litauer przyjaliś ź ę
b. Podobnie było  były na usługach wspomnianych słuciwiadomotam osoby, które z pełną ś ś ą ż

ej Leona Sobkowskiego operował  w Waszyngtonie, gdzie obok wspomnianego wyteż ż
pca attache wojskowego. , oficjalnie zast199Gustaw Alef-Bolkowiak ę

 ochrony Stefana Litauera po wojnie przez  sprawWojciech Materski podniósł też ę
by sowieckiej. W tym  słu w hierarchii władz Polski Ludowej, b osobwysoko postawioną ę ądź ż

brego znajomego Litauera. cie wymienia premiera Józefa Cyrankiewicza, jako dokontekś
a natomiast o go chronił?”  Wyrae nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „ktJednakż ż

 w po-c formalnie agentem sowieckim – mógł bye „Litauer – nie bprzypuszczenie, ż ędą ć
zkowi i Moskwy, jako osoba, która w latach wojny oddała Zwwojennej Polsce pod ochroną ą

200” .zanego charakteru powinie od lune usługi, niezaleSowieckiemu waż ż ź ą ń  
 

                                                

ski Zdzisław A. Derwiń
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2723/J, k. 60. wzmianka w dokumentach MBP. IPN, sygn. IPN BU 01222
ni z Józefem Cyrankiewiczem istnieje  s.57. O przyjaStefan Litauer. Przyczynek..., W. Materski, 200

du Politycznego LWP (1958-64). oddziału propagandy Głównego Zarz
y i Laosie (1956-58). Szef dzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Kambodwiciel PRL w Mi
wiaka (1955-56). Przedsta-miera Franciszka Jódyspozycji KC PZPR (1949-55). Szef gabinetu wicepre

pnie w Bukareszcie (1948-49). W 8), nastwojskowego ambasady polskiej w Waszyngtonie (1946-4
urs lotniczy w USA (1946-47), z-ca attache Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego WP.  Odbył k

45 r. szef Oddziału  w oddziałach Gwardii Ludowej – Armii Ludowej. W 19leniu w ZSRR znalazł si
wiatowej po przeszko-, w czasie II wojny  Gustaw Alef-Bolkowiak, wł. Alef Gutman (1916-1979)199
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.  To były historyczne  słowa.  damy”
 nie  siąćczył słowami: “Od morza odepchn zakoMówił dokładnie o tym wszystkim 

 miał przemówienie w radiu.  minister Beck dni przed wojntam jak dzisiaj – parPami
.  Polsk całąć wzie Niemcy chcdzie czy nie. Mówiono, , czy wojna bśćniepewno

tam t towarów kolonialnych” . Pami wódek em sklep “Handel win ężmy tam z mMieli
na ulicy Rakowieckiej. tam doskonale jak wybuchła wojna. Mieszkałam wtedy Pami

 dobrze. pracowała, bo powodziło nam si
skich, nigdy nie skiej rodziny Kaszytrzech braci. Moja mama pochodziła z dobrej warszaw

stwa, miałam siostrciorga rodzez picielem piekarni na Czerniakowskiej. Jestem czwarta 
ci- w Warszawie.  0jciec był włamieszkałam na ulicy Cegłowskiej na przeciwko AWF-u

wojny dziernika 1916 roku w Warszawie.  W czasie wybuchu   24 paUrodziłam si

 Warszawmy na płonPatrzyli

(Melbourne) 
Halina Kaczmarska
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w Sejmie, w którym powiedział m.in.  
ózef Beck wygłosił 5 maja 1939 r. przemówienie niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r. min. J

939 r. deklaracji polsko-niemieckiej o  Po wypowiedzeniu przez Niemcy w dniu 28 kwietnia 1
W 1939 r. został internowany w Rumunii. [red.] (1930-32), minister spraw zagranicznych (1932-39). 

ster spraw zagranicznych dzie marszałka Józefa Piłsudskiego (1930), wiceminiwicepremier w rz
binetu ministra spraw wojskowych (1926-30),  Józef Beck (1894-1944), płk WP, dyplomata. Szef ga

 AWF – Akademia Wychowania Fizycznego. 
Anny Piotrowskiej, córki Haliny Kaczmarskiej. 

CS Bestkiewicz M; Informacje uzyskane od Bestkiewicz Marian; MT929/1, CS V1957/6988; D4878, 
532, CS 824; SN A12035, CS 803; D4881, CS Zob. National Archives of Australia, Series No. A11

(Melbourne). 
our Mill w Albion ł z Neapolu 23 lutego 1949 r. Pracował w Darling Fl„Mozaffari” , który wypłyn

przybył do Australii 24 marca 1949 r. na statku cmentarzu 28 listopada 1989 r. Jerzy M. Kaczmarski 
e samym a 1989 r. i został pochowany na tymKaczmarski ur. 21 stycznia 1915 r., zm. 23 listopad

 Jerzy Mieczysław ążmierci nieznana). Jej trzeci mnia 1962 r. (data  na stałe 28 wrzeAustrali
cił stralii Zachodniej i prawdopodobnie opuw obozie dla imigrantów w Bonegilli, wyjechał do Au
zła erpnia 1950 r. na statku „Fairsea”), za którego wys(ur. 7 sierpnia 1910 r., przybył do Australii 18 si

, Marian Bestkiewicz ążietnia 1945 r. Drugi mobozie koncentracyjnym w Mauthausen (Austria) 15 kw
ł w , Eugeniusz Jakubowski zginwiatowlubiła przed II wojn, którego poąż1950 r. Pierwszy m

ł z Bremy) 8 listopada  na pokładzie statku „Fairsea”  (wypłynbiet El Annprzybyła wraz z córk
tonie 2 listopada 2007 r. Do Melbourne r. w Melbourne, została pochowana na cmentarzu w Al

dziernika 2007 dziernika 1916 r. w Warszawie, zm. 23 paJakubowska, II voto Bestkiewicz, ur. 24 pa
z d. Ostrowska, I voto  22 stycznia 2003 r. Halina Stanisława Kaczmarska,  KaczmarskHalin

 Wiench na podstawie wywiadu przeprowadzonego z  Wspomnienia zostały spisane przez Monik
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pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres 
. Nasza danżą i po cenn nie da! (...) Pokój jest rzecz siąćod Bałtyku, od którego Polska odepchn

cie Polski  o odepchniowe, czy teona, czy o sprawy prestiska, która nie jest zagroniemieckiej Gda
ci  ludnociwie chodzi? Czy o swobod pytanie, o co wła sobie postawi – to muszrokowa

e została ona uznana za odrzucenie pnie,  nast odpowiedzi, a natomiast dowiaduje sinie otrzymuj
raw Wolnego Miasta  dn. 26 marca wspólnego gwarantowania istnienia i pon, zło propozycjnasz

, kiedy na ska do Rzeszy, z chwilGdadanie aneksjiżąSłyszę  ń ą

ą ę ż ą
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 z walki.  si na dwa fronty. Trzeba było wycofamy w stanie walczy  nie byliogniach 
 w dwóch my sili. Znale Polskinia 1939 roku Rosja zaatakowała granic17 wrze

. yciu jadłam koninpo wybuchu wojny po raz pierwszy w 
 wkrótce so. Ja te dosłownie rozdrapali to mi wtedy uderzył w kilka koni. Ludzie rzucili si

 jak pocisk . Wiedziałam kiedyciywno kłopoty z ły sie zaczTym bardziej, 
burzone domy, sklepy, jak wszystko niszczeje. 

e widziałam jak s Tym bardziej,  zbombardowane, to lepiej aby głodni ludzie zjedli.by
e jak to wszystko ma lałam,  bo myDawałam tam z mojego sklepu bardzo wiele produktów,

cych. dził punkt pomocy dla potrzebuj urzNiedaleko mojego mieszkania Czerwony Krzy
 do kopania rowów.  miasta zabrała siśćGdy padł rozkaz obrony Warszawy, ludno

nie wiem.  
, ale który z nich,  spadł nad Warszawąćł płonZobaczyłam jak jeden z tych samolotów zacz

 Niemców.   dwóch samolotów: Polaków  powietrznPewnego dnia widziałam walk
 przed bombardowaniem.  chowa gdzie simy kiedy c nie wiedzieliwi

adnych alarmów,  e nie było wtedy jeszcze tam ewca. Pami Mokotów ze Słuostrzeliwa
ła eczorem artyleria zaczZ samego rana samoloty zrzucały bomby na miasto, wi

.  robiwdpił straszny bałagan, nikt nie wiedział co ma napra. Nastopuszczała Warszaw
ść, aby ludnoli nawoływa zacz radiostacj w  polskczyli siWkrótce Niemcy wł

dzy młotem, a kowadłem. my jak mi. Byli poruszasi
e e wojsko nie moogach jest taki tłum, młodych ludzi, aby nigdzie nie wychodzili, bo na dr

ce razem powstrzymujZnów nadawano przez polskie radio komunikaty – tym 
 wojna.  ła sie zacz oczywiste, bombardowania Warszawy  stało si

ły sie to Niemcy. I gdy zacz było wiadomo, swastyki na samolotach, to ju
 manewry, ale jak było widae to slało,  bardzo nisko. Wiele ludzi mynad Warszaw

 drugiego dnia latali  straszne rzeczy. Niemcy juTymczasem na drogach działy si
jakim kierunku.  

 w  nikt nie mógł mu powiedzie wymaszerował  do swojego pułku. Tymczasem pułk ju
 pojechał , wsiadł na motor  ze mnegnał si ze swoim pułkiem. Po skomunikowamusi si

e  . On nie dostał karty powołania, ale powiedział mi,kawalerii, w oddziale na Czerniakowie
niej w ył wcze słuąż, a niektórzy nie dostali. Mój m mobilizacyjnNiektórzy dostali kart

 ta wojna, były powołania do wojska. ąć zaczAle poprzednio, zanim miała si
.  nych kierunkach, gdzie tylko chcieliciła miasto. Ludzie szli w róopu

 kobiet czyzn ężc masa młodych ludzi, m było to stale powtarzane przez radio, wiPoniewa
rszawy.  c on apeluje, aby wszyscy młodzi ludzie wyszli z Wa broniła, widzie sistolica b

e  mówił, skimiasta Warszawy Starzy straszliwy bałagan. Przez polskie radio prezydent si
ł . Zacz polske Niemcy przekroczyli granicpnego dnia nadano przez radio, Nastę ż ę ą ą
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 jest honorrzecz
stw, która jest bezcenna. Tyciu ludzi, narodów i pa. Jest jedna tylko rzecz w  cenpokoju za wszelk

cia . My w Polsce nie znamy poj, ale wymiern, wysok cenwiata, ma swojwszystkie sprawy tego ś ą ę ą ą ę

ą ę ż ń ą 
ą

.] ołnierzy, 4.7 tys czołgów, 3.3 tys. samolotów. [redowano 620 tys. zaanga
cu sierpnia 1939 r. Do ataku na Polskto w koSzaposznikow. Przygotowania do inwazji rozpocz

o Armii Czerwonej komandarm Borys wojsk sowieckich przygotował szef Sztabu Generalneg
nia 1939 r. Plan operacji  wydanego 16 wrzekomisarza obrony ZSRR Klimenta Woroszyłowa nr 16634

nia 1939 r. na podstawie rozkazu ludowego wicie 17 wrzepiła o  nast Agresja sowiecka na Polsk
dowodził nim płk dypl. Janusz Albrecht. [red.] 

niowej 1939 r. erów Józefa Piłsudskiego. W kampanii wrze Chodzi tu zapewne o 1 Pułk Szwole
został zdymisjonowany. [red.] 

 powodu płk Umiastowski  w stolicy. Z tego te paniknia 1939 r. i spowodowało powszechnwrze
piło to wieczorem 6 ski (1893-1982). Nastgandy w sztabie Naczelnego Wodza płk Roman Umiastow

ski, a szef propa-s. Warszawy Stefan Starzy Wspomniany apel wygłosił w radio nie prezydent m. 
hau. [red.] ł prawdopodobnie w filii obozu koncentracyjnego DacZgin

ony Warszawy. niowej 1939 r. komisarz cywilny przy Dowództwie Obr(1938-39), w kampanii wrze
Warszawy (1934-38), prezydent m. s. Warszawy senator RP (1934-39), komisaryczny prezydent m. s. 

WR (1930-33). dzie Kazimierza Bartla, poseł na Sejm z ramienia BBMinisterstwie Skarbu w rz
pnie wiceminister w ski (1893-1943), dyr. Departamentu Ogólnego, a nast Stefan Starzy

. [red.] 
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 wszystkie wzniesione barykady.  ść znie rowy przeciwczołgowe Kazali zasypywa

były przejezdne dla wojska. Niemcy po kapitulacji Warszawy rozkazali aby drogi 
 z Modlina.  piechota. Wycofywali si

my jak szło wojsko,  słuchalimy z bratem w mieszkaniu w nocy Warszawie. Siedzieli
 w  radził mi zosta. Brat przyszedł jeszcze w mundurze do domu ść rozejtak, aby mogli si

 jego kolegów zwolnili  z warszawskich pułków, Brat mój był w wojsku, ale jego 
odszedł w niewiadomym kierunku. 

ym umundurowaniu. Ukłonił mi siznajomego wojskowego, kapitana Domerackiego, w pełn
tam, jak na ulicy spotkałam ku, ten pójdzie do niewoli.  Pami w r z bronikogo zastan

 do miasta, a e Niemcy teraz wkrocz ogłoszono, Po podpisaniu tego poddania si
 dowódców.  ołnierzy dla 

 obezwładnili go. To była wielka rozpacz ce pójdzie do niewoli. Jego koledzy złapali go za r
e nie , bo powiedział,  zastrzelirodku pokoju, a sam chciał sidrewniany stół, który stał na 

y  z nich jak to usłyszał rozwalił dutym  komunikat, byli u mnie znajomi wojskowi. Jeden
ywali (płacze). Jak radio nadawało o . O Jezu – jak to wszyscy prze11kapitulacji Warszawy

 z Niemcami porozumienie o aWidziałam jak jechała wojskowa delegacja aby podpis
 ich rozpacz. na sobie wyobrazi rowy przeciwczołgowe. Mokopa

 kazali dla nich samolotów do wali, tylko dali im łopaty 
e nie było mundurach, lotników. Byli bardzo wzburzeni, 

Przyszło do mnie wtedy dwóch wojskowych w 
.   bropunkt, gdzie kazano im zda

 na śćczeni, jacy wyczerpani, jacy ranni. Oni musieli izm
. Jacy oni byli  to płacz. To była rozpacz. Jak to widzść

 musieli niej zawołali ich ołnierzy spało na ziemi. Ale pó
e zostali prawie do rana. W mojej kuchni dwóch 

czeni, . Byli tak wycie przespa chwil tylko choaby si
,  na ziemido pobliskich bram, gdzie kto mógł rzucił si

chodzili , (to był trzeci dom od rogu). Ci młodzi ludzie pow
omu akurat na Rakowieckiej przy Puławskiej, przy moim d

 wtedy kto ich prowadził, rozkazał postój.  Zatrzymali si
e ten ich dowódca ,nie wiem czeni, krew. Oni byli tak zm

kła ami, przez które przesi banda owinimiał głow
tam jednego rannego na wozie, który czeni. Pamiwycie

 tych wozów kompletnie co szli pieszo trzymali si
, a ci (płacz). Wozy chłopskie z sianem były pełne rannych

szałam jak armia gen. Bortnowskiego wycofywała si
 sły-Mieszkałam wtedy na ulicy Rakowieckiej 

adnych szans. czołgi, nie mieli 
 z szablami na e jak ułani rzucali si, ale siła niemiecka była tak wielka, 10bitwy nad Bzur

 Warszawie na pomoc. Doszło wtedy do ść miały idowództwem generała Bortnowskiego
skie pod e pułki pozna słyszało, gle siPrzedtem nim Warszawa skapitulowała, cią ę ż ń
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cych udział w obronie Warszawy. [red.] 
ołnierzy bio-e do niewoli niemieckiej poszło około 120 tys. ,  do domu. Szacuje simiano zwolni

ołnierzy  do niewoli, natomiast zwykłych ść inia 1939 r. Na jej podstawie tylko oficerowie mieliwrze
zeba i gen. Johannes Blaskowitz 28  o kapitulacji Warszawy podpisali gen. Tadeusz Kutr Umow11

dow. gen Walthera von Reichenaua). [red.] 
gen. Johannesa Blaskowitza), i 10 Armii (pod wskiego) z niemieckim oddziałami 8 Armii (pod dow. 

e”  (pod dow. gen. Władysława Bortno-”  (pod dow. gen. Tadeusza Kutrzeby) i Armii „Pomorz„Pozna
ły w niej udział oddziały Armii nia 1939 r. Wzi w dniach 9-22 wrze, rozegrała si Bitwa nad Bzur10

 w USA. [red.] mieszkał najpierw w Wielkiej Brytanii, a od 1954 r.
 „Pomorze” . Po wojnie niowej 1939 r. dowodził Armisk”  (1939). W kampanii wrzeOperacyjnej „

ciu (1931), Samodzielnej Grupy ów w ZamoPiechoty w Kutnie (1925), 3 Dywizji Piechoty Legion
 37 Pułku dzywojennym był m.in. dowódcmigłego-Rydza. W okresie miwództwem gen. Edwarda 

sko-bolszewickiej w sztabie 3 Armii pod do-Organizacji Wojskowej (1917-18). W czasie wojny pol
ył w Legionach Polskich (1914-17), Polskiej  Władysław Bortnowski (1891-1966), generał. Słu
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a weszła do Polski, dowództwo kazało brudny. On był w swoim pułku w wojsku, ale gdy Rosj
 poznałam go, taki był obdarty, Pewnego dnia zapukał do drzwi mój starszy brat. Nie

 do Warszawy.”  my wracalie Rosja wkroczyła do Polski, zaczmy,  dowiedzieli“Jak si
 do Kowla. Powiedział:  doszli aon z dwoma kolegami wyszedł 

 to  Warszawcie jak nadawali przez radio aby opuPowiedział, 
rosa. On nigdy nie palił, ale wtedy poprosił ojca o papie

 w domu mój młodszy brat.  dnia nagle zjawił siKtórego
.     strzela

, “stój” , a jak nie to mogli godzinie, mieli prawo powiedzie
 na ulicy po tej li spotkali kogowieczorem, a potem od 7-mej. Je

, najpierw od 10-tej  policyjnpo kilku dniach wprowadzili godzin
 aresztowania. Niemcy juły si. Zacztego za mało ale zawsze co

 inne towary. Było śćywno na  dawali teKartki zacz
kartki. 

o dostali wszystkie samochody. Moja rodzina oddała trzy, za c
d polski kazał oddaniej rzobcych radiostacji. Jeszcze wcze

 aresztowania nie wolno słuchae pod groaparaty radiowe 
 przede wszystkim  oddae Polacy muszniki. Nadawali, gło

my je nazywali, takie na słupach te swoje “szczekaczki”  jak my
cili  rozkazy. Umieli nadawa weszli zaczJak Niemcy ju

ci na zawsze. Warszawy. Utkwiło mi to w pami
, jak Niemcy wkroczyli do  pogratulował mu. To był pierwszy dzieł rgngenerał wyci
y swojego oddziału. Ten Jeden z oficerów zameldował mu przybycie do Warszaw

aplikacje. 
mi – takie śćbowymi li na nich z zielonymi dwyłogami na tym płaszczu czerwonymi 

głej czapce, z z cholewami, w okrwymawia), w takim płaszczu ciemozielonym, w butach 
 to  ( nie wiem dokładnie jak si12e to generał Brajsztof, . Okazało sioficerowie, salutuj

 trzeciego wysiedli  zatrzymał, z drugiego  mercedesy. Pierwszy sistrony Warszawy jad
. Od  czekaj przed naszym domem skie włosy, ale nie wiem co to było. Zatrzymali siko

 jakby jakie, blacha  pułkow odznakąśrodkiem z jak. rodkiem piechota z muzyk
bokach motory, a e od Bielan idzie niemieckie wojsko, orkiestra, po my, Zobaczyli

 dzieje.  co sibaczy charmider. Ludzie wyszli z piwnic, z domów, aby zomy jakiusłyszeli
my zdenerwowani do domu. Wieczorem znów  wrócilizbombardowanych magazynów 

ki ze cie worków tej mmy kilkanaliGdy wszystko przeszło, wzi
azdowskiego.  li w tych sanitarkach swoich rannych do szpitala UjNiemcy wie

cie tego (płacze).   wejego wojska Płakałam jak nie wiem, bo porównałam wycofanie nasz
pach, jak na paradzie. , nawet w równych odst tych sanitarek jechał, jedna za drugąż

wypoliszowane, nowoczesne. Wielki takie jak nasze, dobrze podniszczone. To były wozy 
wadzał do Warszawy sanitarki. Nie w odkrytym samochodzie, czerwony na twarzy. On wpro

bie, ułkownik, z wielkim cygarem w gmercedesy. W pierwszym z nich stał Niemiec, gruby p
imi jechały dwa erkach wojskowych, obstawili obie strony Alei. Za nmotocyklach w fura

 motory. Niemcy na e jad pół godzinie słyszymy, . Po jakiej kazała czekazatrzymała nas 
 przed samym celem granatowa policja my tam, bo tuwyznaczył ojciec. Nie dojechali

. Pojechałam tam razem z konwojentem, którego  zabra trzeba jki o ma. Jest tam duzbo
ki  zbombardowane magazyny mwiatu, bo tam w piwnicach s Nowego Jerozolimskich 

o na rogu Alei  transport, pojechał do Banku Gospodarstwa Krajowegli ma jakije
 telefon, aby m. Dostał od kogoMój ojciec znany był w tym czasie w cechu piekarski
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zbrodniarzy hitlerowskich. [red.] 
wiadkiem w procesie norymberskim głównych  zdymisjonowany przez Hitlera 19 grudnia 1941 r. Był

Moskwy został zek Sowiecki. Po odrzuceniu wojsk niemieckich spod atakiem Wehrmachtu na Zwi
sował na feldmarszałka. W 1941 r. kierował Francji (1940), na Bałkanach (1941). W 1940 r. awan

i i pnie dowodził wojskami niemieckimi w Danii, Norwegidowych w Polsce w 1939 r. Nastwojsk l
 niemieckich 881-1948), naczelnego dowódc Zapewne chodzi o gen. Walthera von Brauchitscha (112
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e na ulicy jest łapanka. my, co” . Wtedy wszyscy wiedzieligor
 z domu bo jest wielki ruch” , albo”  jest bardzo Ludzie mówili wtedy: “nie wychod

.   17 Polska Podziemna – AKła działae zacz aresztowania. Tym bardziej, si
ego nasiliły  dokumenty. Wypisywali dane o ludziach w efekcie czdapracował, aby przegl

sekcji, w której e codziennie kilku gestapowców przychodziło do tej ywał. Mówił mi, prze
ardzo to ci na Placu Teatralnym w magistracie, w centrali. B w ewidencji ludnoprac

 dostał tem przez protekcjki były bardzo małe, praca ta nie wychodziła mu. Poprzydziały m
 w piekarni, ale poniewał z bratem pracowa najpierw zaczążdobre, bo ocaleli. Mój m

e to było e zdrajcy, ale moe bardzo niesłusznie tych ludzi wtedy oceniali, my, moMy
 dobrowolnie do pracy w Niemczech. , a niektórzy zapisywali siwówczas rejestrowa

 do władz niemieckich. Wszyscy musieli si si musiał zgłosi zatrudniony  gdziemusiał by
ążmy mieszkanie na Cegłowskiej 32. Mój mprzed Ruskimi, kupił od nas sklep, a my kupili
c ska z Polesia, który szedł do Warszawy uciekaj nasz sklep. Jeden znajomy z Pisprzeda

my ? Postanowili co dalej, z czego  zastanawiamy silidobrze zrobiłam. Oboje zacz
e  powiedział, ąż oddałam ludziom to co w nim było. Mciu Niemców otworzyłam sklep wej

owi jak kilka dni po ęż ubrania cywilne. Opowiedziałam m zało mundury Musieli zda
czyła, motor wpakowali w krzaki.  skoli jednak nikogo, benzyna siskiego. Nie znaleWoły

 szukał swego pułku do Włodzimierza Warszawy dojechali z jednym wojskowym, który te
ciu z dzierniku. Opowiedział mi, jak po wyj chyba w pa wrócił ostatni, juążMój m

. 16 poszli do Rumuniiprzekroczyli granic
, 15, Kasprzycki14, gen. Beck13migły. Wtedy całe dowództwo, Rydz- wrócizdecydował si

 do Rumunii. On ść do Polski, a kto chce i, kto chce wraca zdecydowa mundury im złożyć і ć ć
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stwu Polski. [red.] by Zwycioparciu o struktury Słu
zku Walki Zbrojnej utworzonego w 1940 r. w  Armia Krajowa powstała w 1942 r. na bazie Zwi17

u do Francji. [red.] pasa
nego ołnierze WP zostali internowani, mimo obietnicy woldu RP, naczelny wódz i członkowie rz

skiej prezydent RP,  Po przekroczeniu granicy rumuść wymierzy nam sprawiedliwośćOpatrzno
szych warunkach. ężzek czuwania nad honorem Naszego Narodu, w najciwas spada dzisiaj obowi

dego z wiata. Na kacie sobie na podziw yli, którymi zasłu i dumśćdotychczas, hart ducha, godno
, zachowacie, tak jak śćszych przejęże mimo najcicami. Obywatele! Wiem, naszymi sprzymierze

 wraz z  wojny interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzi na stra oni b, staśćsuwerenno
cych im pełnd, w warunkach zapewniajterytorium jednego z naszych sojuszników. Stamt

stwa na a Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnych Organów P siedzibśćpostanowiłem przenie
kim sercem, ęż z ciródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, chomusimy uosobienie Rzeczypospolitej i 

ciowego potopu uchronisko. Obywatele! Z przej musi i wyjdzie zwyciść w to niezłomnie, wyjwierz
wiecie. Z walki tej, stwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na przeciwko bezdusznemu barbarzy

 i cywilizacj, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiar i Anglisprzymierzona z Francj
cej nasz kraj z zachodu i wschodu. Polska, naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewaj

my tedy nie po raz pierwszy w lici. Stance umowy i odwieczne zasady moralnozujc obowigwałc
siad wschodni najechał nasze ziemie, ci bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sprzewagi cało

c napór ogromnej  dzisiejszy, wytrzymuj po dzie wroga od pierwszego dnia wojny aprzemoc
 z stwem zmaga siObywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym mdzie: ce orpujKosowie nast

 wojsk sowieckich. Prezydent wydał w cych siajenia ze strony zblinia 1939 r. wobec zagrowrze
cili terytorium Polski w godzinach wieczornych 17 d RP i Naczelny Wódz opu Prezydent, rz16

wyemigrował do Kanady. [red.] 
d w 1954 r.  do Wielkiej Brytanii, sk przedostał sid w 1944 r. przez Turcjwany w Rumunii, sk

936-39). W 1939 r. został interno-ciałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego (1Zyndrama-Ko
dach Mariana ter spraw wojskowych w rz Tadeusz Adam Kasprzycki (891-1978), generał, minis15

 pułkownika. [red.]  Józef Beck miał rang14
1941 r. 

wrócił do Polski w niowej 1939 r. Internowany w Rumunii, potajemnie poNaczelny w kampanii wrze
eneralny Inspektor Sił Zbrojnych (1936-39, Wódz bolszewickiej 1920 r., Inspektor Armii (1921-35), G

1917-18), dowódca 3 Armii w wojnie polsko-(1914-17), dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej (
 Pułku Piechoty Legionów Polskich migły-Rydz (1886-1941), marszałek Polski. Dowódca 1 Edward 13
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cy tramwaj z jakimajprzeje
czapce na głowie. Patrzyli na nasz 

głej biało-niebieskie pasiaki, w okr
zburzonych domach. Byli ubrani w 

cych przy to widziałam ludzi pracuj
, ało na Muranowsk wjeJak si
. ciangazetach, jak szkielety, pod 

ludzi, którzy siedzieli na ulicy na 
ał przez getto starych przeje

. Widziałam, gdy mój tramwaj rzuci
, ani nic ść ani wejśćwtedy było wyj

do wagonów, nikomu nie wolno 
na Nalewki, to Niemcy wskakiwali 

ał jutramwaj. Jak tramwaj wje
 na inny  przesiadałam simiasta 

 Nalewki jak jechałam do Muranów 
Cegłowskiej, ale widziałam cały 

 okropnego. Mieszkałam  wtedy na  ich do getta. To było co wsadzaydów wyłapywa
li tam jak Niemcy zacz. PamiydowskśćWielu Polaków przechowywało ludno

znaczy 500 złotych.  
li łapówki, “górala”  to e nie wszyscy robili to bezinteresownie, nieraz brapodziemia. Wiem, 

t egzemplarzy dla cie, czy nawet kilkadziesikenkarty, dawali bez wiedzy władz kilkana
p do wydawania którzy mieli dostNiemcami. Ludzie raczej bardzo sobie pomagali. Ci, 

 przed  osób z mojego otoczenia ukrywało sie parcie chyba nie, ale wiem, Osobi

? ci zło w czasie wojny z ludzkCzy spotkałam si

 sprzedawała.   swoim dzieciom. Reszt da te kawałki za psi grosz kupi
c w długiej kolejce. Chodziła z plecakiem, aby sa kupowała stoj te najgorsze kawałki mi

czono tam pracni, gdy sko do rzePragkarakułach, w kołnierzu z popielicami, chodziła na 
skiego. Ta pani, w  z woj. Pozna19ona pułkownika Duchae jest to dowiedziałam, 

niej si, o której pó panidno ludzi, którzy głodowali. Poznałam na Bielanach jebardzo du
 jak mogli. Ale było teobie rad, to ja za chleb dostałam wszystko. Ludzie dawali spiekarni

e t, nie zaznałam głodu, bo jak mój ojciec miał jeszcz powiedzieJa nie mog
 miasteczek do Warszawy.  te produkty z innych miast 

 przywozili  rewizji ąć udawało unikn dało, wielu aresztowali. Niektórym sizabierali co si
, gu, robili rewizjcali ludzi z pociwszystko było pod wielkim strachem, bo Niemcy wyrzu

so. To , midzili na szmugiel, przywozili słoninLudzie handlowali, ci z Warszawy je
. Głód nie dotyczył wszystkich. ąć na razie unikn udało mi si im innych. Głodu jakowyda

, aby  bałam? Aresztowania, bo wiedziałam co Niemcy robiCzego najbardziej si
  

.   głowondze został zwolniony. Jak wrócił do domu, miał ogolpieni
 adwokata niemieckiego, za ozakładnik. Nie wiem jakim cudem, chyba przez jakieg

Jurek Kasprowicz był zatrzymany jako Pawiaku. Jeden z nich, mojej bratowej Lucyny brat, 
zionych na  uwitych z domów w Alejach Jerozolimskich, zabranych gniludzi było wyci

 w Warszawie. Za ten zamach 50 młodych 18 jak był zamach na Kuczertam tePamię ż ę
ą ę і ę
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Korpusie Polskim pod dow. gen. W. Andersa. [red.] 
ł dowództwo 3 Dywizji Strzelców Karpackich w II pnie do W. Brytanii. W 1943 r. objFrancji, a nast

 do faktycznie p.o. dowódcy 39 DP. Przedostał siw 1939 r. był dowódca piechoty dywizyjnej 39 DP, a 
niejszego generała, który  płk. Bolesława Bronisława Ducha (1896-1980), póon Chodzi zapewne o 19

Dywersji „Agat” . [red.] 
ołnierzy Armii Krajowej z Oddziału ł 1 lutego 1944 r. w zamachu zorganizowanym przez Zgin

ki Generalnego Gubernatorstwa (1943-44). (1958-44), dowódca SS i Polcji na dystrykt warszaws
r. członek SS od 1931, poseł do Reichstagu  Franz Kutchera (1904-1944), członek NSDAP od 1930 18
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.   córeczkon swoj, aby ratowa Płockprzechodził ulic
 jak ał przez kuld wieczorem robili wypady na Niemców. Trafiony zostgmachu gazowni, sk

cami poszedł do 3 lata. Razem z powstapłuca mój najmłodszy brat Jerzy, który miał wtedy 2
y ranny w ciele, przed głównym ołtarzem lee w tym koNie wiedziałam wtedy, 

w. Wojciecha. cioła  ko, w stron Chłodn ulicwszystkich w kolumnie na Wol
niej przyszedł rozkaz i pognali nas c wróciła bez niczego. Pó podpalane, wibyły ju

 ale wszystkie domy cił j wódki. Pue przyniesie mu butelk do domu, bo obiecała, Gret
cił u. Znów pilnowali nas tam te Kałmuki. Jeden z nich p czekaąśćgdzie kazali nam usi

  rowów,  do jakich grupnas cał
 zabrali zacy przyszli Niemcy, 

wicie my głodni. Ale o byli
e nie nam mleka z zacierkami, tak, 

 w stodole. Rano dała  przespasi
, która pozwoliła nam Pilechowsk

 pani znajommy jednspotkali
wskiej dzielnicy Wawrzyszew. Tam 

my w kierunku podwarsza-poszli
em ęż i jej m Gret lokatorkmoj

em, z ęż w grupki. My z m sidzi
li groma-Warszawy. Ludzie zacz

kierunku wsi jak najdalej od 
 w ść rozej rozkazał nam simiec 

 Nie-pewnym czasie przyjechał jaki
. Po  Warszawmy na płontrzyli
 pa-c na nie wiadomo co czekaj

my na tym placu Siedzieli
uterii, w woreczku, który sobie uszyłam. tkowej bipami

 troch tylko schowaciu z Warszawy udało mi sirozkopane, nic nie zostało.  Przy wyj
naszego domu. Rano zostało wszystko kilka cennych rzeczy, w skrzyni, w lasku niedaleko 

 mój zakopał ąż dni przedtem mo ludzi. Par du jutłumokiem na ten plac. Tam zebrało si
my z tym . Poszliowi zabraęż md kazał mnie ne rzeczy stamt ró, otworzył szafkap

ka ł z łógnci, ale on  ze sob przestraszona nie chciałam niczego zabieraZrozpaczona 
 nas do Niemiec.  tylko zawioze nas nie rozstrzelaj powiedział,  wszystko Kazał zabiera

 mówił po polsku. c, bo troch. Do mnie wpadł jeden z nich, to był chyba Ukrainiewychodzi
dko  kazali wszystkim pr. Na ich rozkaz wpadali do domów 20współpracowali z Niemcami

dzyczasie przychodzili Własowcy, którzy  dom. W micieby opuDawali 15 minut, 
 na Placu Zjednoczenia.  si zebracom mieszkania  wszystkim mieszkacikazali opu

y  do 1944 roku do Powstania. W mojej dzielnicy Niemcyłam aW Warszawie prze
yje Polska” . : “Niech to, bo jak rozstrzeliwali ludzi, to wielu krzyczało

 mieli zakneblowane usta. Niemcy robili drewnianych ławkach siedzieli ludzie w pasiakach 
arówce przykrytej brezentem, na ężGórczewskiej z mieszkania mojego brata, jak na ci

a rogu Płockiej , chyba pod koniec 1943 roku widziałam przez okno n jesieniKiedy
niewiarygodnym smutkiem.  
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ce władz sowieckich. [red.] ołnierzy formacji gen. Własowa w rwojnie alianci wydali oficerów i 
niejszej roli w działaniach wojennych. Po zki SZKWNR, ale nie odegrały one powapomniejsze zwi

niały jeszcze ła udziału w walkach zbrojnych) w marcu 1945 r. Istpne (2 DP SZKWNR, nie wzinast
pnie w powstaniu praskim po stronie czeskiej)), ła udział w bitwie pod Budziszynem, a nastwzi

zie 1944 r. (1 Dywizja Piechoty SZKWNR, zki taktyczne zostały sformowane dopiero w listopadzwi
 Narodów Rosji (SZKWNR). Pierwsze Heinricha Himmlera Siły Zbrojne Komitetu Wyzwolenia

, głównie przy poparciu  stworzyo mu siw areszcie domowym. Dopiero pod koniec 1944 r. udał
43 r. został osadzony niej pod Psków. Własow na rozkaz Hitlera w lipcu 191943 r. i przeniesionym pó

rdyjskim sformowanym we Wrocławiu w maju Własow nie miał nad nimi władzy poza batalionem gwa
ci istoczej) kojarzonej z gen. Andrieja Własowa. W rzeczywROA (Rosyjskiej Armii Wyzwole

cych naszywki Ruskiej Oswoboditielnej Armii – ołnierzy nosz Własowcy, powszechna nazwa 20
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, która my kaszWieczorem dostawaliczerwona kapusta gotowana na wodzie, albo brukiew. 
nie była to  z kotła, na blaszanych miskach. Przewamy zupjeden stół, przy którym jedli

ka, trowe łót osób w jednym baraku, piwszyscy inni mieszkali w barakach. Po kilkadziesi
cy wojenni, tkiem Francuzów, którzy byli traktowani jako jegrzy. Za wyjHolendrzy, W

cy, cuzi, Ukrai mleka. Byli tam robotnicy z rozmaitych stron, Franrobotników troszeczk
ono dla owodów zdrowotnych przywote akumulatory. To był jeden z oddziałów, gdzie z p

gdzie zanurzano  do izolacji. Obok były baseny z kwasem siarkowym,  tekturłam gilotynCi
 w stajni. Była to wielka hala. ciła siJa trafiłam do fabryki akumulatorów, która mie

im odpowiadał. 
 wybierali nas, jak kto robotnicy  trójkami, a przed nami przechodzili Niemcy, starsiąćstan

my cymi wagonami. Tam musiały bydl23Przewozili nas do Westfalii, do Hagen
nia 1944 roku.   przed 8 wrzewyjecha

b Niemiec. Udało nam siniejszy wyjazd w gł obiecała wczeco ona nam dała papierosów 
, za my jej podłog pilnowała. Wymyłygryzły nas pluskwy. Była tam taka Niemka, która nas

my w barakach, na pryczach. W nocy strasznie ców. Zamieszkałygdzie był obóz przesiedle
giem do niemieckiego miasta Zenden,  Lorentz poci Zosi znajom i jednrazem z Gret

my W Pruszkowie trzymano nas dwa dni. Potem pojechały
mieszkania wisiał prawie w powietrzu.  

 cały spalony, tylko piec z e był judomu na Bielanach, widzieli, 
 Sochaczewa. Jak oni przechodzili obok mojego poszli w stron

 bratowa, którzy jedna z pierwszych, a potem wyszedł mój brat 
 wspomniałam  wyszłam z Bielan przez Wawrzyszew Jak ju

sposób.  
nie  o rodzinach. Mój brat znalazł mnie w ten właz informacj

ci o sobie dla bliskich czy znajomych  wiadomona było wkładamo
 tam taka skrzynka, do której ców.  Była tejedzenia dla nas, uchod

 pomoc, gotował troch zorganizował nam dorany Krzy
li  za kraty. Kobiety pozostawili w halach.  Czerwoczyzn wzięż

czyzn kierowali na prawo, a kobiety na lewo. ężbo młodych m
em, ężz moim mhalach, na podłodze. Tam niestety rozdzielili mnie 

Zakwaterowano nas w starych zakładach parowozów, w 
sierpnia 1944 roku. 

e było to 30 tam dobrze,  tam jedna z pierwszych. Pamicy. Ja znalazłam sitam kilka tysi
ciowy dla wszystkich warszawiaków. Zgromadzono nas . Był tam obóz przej22Pruszkowa

li do  wywie nas w wagony Nas dalej pognali za dworzec zachodni. Tam wsadzili
. 21 mój bratdzy nimi był równiecioła. Micu koniej na dziedzirobionych wcze

 których zwłoki zakopano w dołach dowiedziałam było tam zamordowanych około 300 osób,
 potem cioła granaty. Jak sic do ko rannych Niemcy zabili rzucajczyzn, młodych ęż

. Innych d chc dokść icioła  z kośćczyznom wyjężkobietom, dzieciom, starszym m
 z tak wielkim tłumem. Rozkazali wszystkim ciele, bo nie mogli sobie poradzitym ko

ciowo ich zatrzymywali w ęśdzili wszystkich na dworzec zachodni, ale czNiemcy pę
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ca wojny. [red.]  systematycznie do kote powtarzały si
skich Royal Air Force. Naloty ło wówczas udział 243 Lancastery 8 Mosquitos brytyj100 tys. miast wzi

dziernika 1943 r. W nalocie na pond wiadczyli 1 pacy Hagen doki nalot mieszkaęż Szczególnie ci23
Niemieckiej. [red.] ci zostali przesiedleni do pracy na terenie Rzeszy kszoWarszawy, którzy w wi

ców . Przeszło przez niego ok. 400 tys. mieszkaKolejowego. Obóz funkcjonował do 16 stycznia 1945 r
 on na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Warszawy tzw. Dulag 121 Pruszków. Znajdował si

ci ciowy dla wysiedlonej ludnobóz przej 6 sierpnia 1944 r. Niemcy utworzyli w Pruszkowie o22
cielnym rozstrzelano ok. 400 osób. [red.] czasie powstania na terenie przyko

e w ,  i Romana Ciesiołkiewicza. Szacuje si, Stanisława Kuleszczkduszpasterzy Stanisława M
com miejscowych zionym i powstacych uwinia 1944 r. Niemcy rozstrzelali pomagajwrze

prowizoryczny szpital. 8 niu 1944 r. na dr Edward Kowalski zorganizował tam 5000 osób. We wrze
cioła przytrzymywano w tym samym czasie ok. transportowano do obozu w Pruszkowie. Na terenie ko

pnie dzono do Dworca Zachodniego, a nastniej pciowy dla deportowanych, który póprzej
w. Wojciecha obóz ciele worzyli w ko W czasie powstania warszawskiego 1944 r. Niemcy ut21
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 “P” . liter
 kombinezon fabryczny z my buty drewniaki dy do swojej fabryki. Dostali każąpod stra

my k gwizdka. W kolumnie maszerowaliwi na dmy pobudktej mieliRano o pi
.  . Było lekkie, nie pachniało, ale pieniło si24ydowskiegomydła z tłuszczu 

my kawałek . Dostawali umy siąćdy mógł sobie stantakimi basenami, przy których ka
e umywalnie, z .  Były tam du poleby chwil, głodny, nie głodny, ale chciał choąćodpocz

 trocheby cholał tylko dy my cukru. Kachlebek razowy, kawałeczek melasy, troch
my mały niadanie dostawali na chła, z robakami na wierzchu. Raz na tydziesto była zatczę ę ń ś ś

ę ż ś ż ć ę 
ć ę żeć ż
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ł. Po pewnym czasie kazano nam sizdobywał co jak tylko mógł. Jak nie dostał to ukrad
dy z mycia. Ka po tym Hagen około dwóch tygodni, bez jedzenia, bemy si. Tułaliśćd idok
my  nie mieli ale jud na drugi dziemy stamtci. wyszlibnitego tunelu brudni, głodni, zzi

my do ciwie całe miasto. Widok był straszny. Dolecieli wła fabryknam wówczas nasz
o  czasami trzy, czy cztery razy w nocy. Zbombardowanna Niemcy, naloty te odbywały si

 naloty  siły wzmaga podczas alarmów. Jak zaczmy situnelu, tam  gdzie zawsze chowali
 półtora kilometra do my prawo pobiec tylko jakie ze swoich schronów. My mieliwyrzuca

li nas . Niemcy zaczwietlona fosforem jakby w dzieWybiegłam z baraku, a tu ziemia o
ł w płomieniach.  nasz obóz stanChyba 4 grudnia nadeszło wielkie bombardowanie 

przemysłowego.   
gu ej naszego okr coraz bliły si polskie. Bombardowania zaczskie, angielskie ameryka

ciej nadlatywały samoloty alianckie,  ęśe w grudniu nad Hagen coraz cztam, Pami

 Ani z córkAutorka wspomnie

 
 

ń ą ą 
 

ę ż
ń і ę ę ż ę

і ą
ś ń ę

ć ś ś
ś ę ę ć ę
ę

ą ę і ś ś
ę ę ś ą ń ż ś

ą ś ę ż
ę 

ytkowych” . [red.] tków do celów uSpannera „produkowane było mydło z ludzkich szcz
sku w laboratorium prof. Rudolfa  Gdawiatowej w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej w

e w czasie II wojny wiadczył, ci Narodowej onorymberskim w 1946 r. W 2006 r. Instytut Pami
 Zofii Nałkowskiej oraz na procesie Medialionach m.in. w rzanego z ludziego tłuszczu pojawiła si

cz). Sprawa mydła wytwa-rodek Rzeszy ds. Przemysłowego Zaopatrzenia w TłuszFettversorgung (O
wane przez Reichsstelle für Industrielle ydowski Tłuszcz), podczas gdy mydło to było produko

interpretowano jako Rein Judisches Fett (Czysty  Zapewne chodzi tu o mydło z inicjałami RIF, które 24
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motorach, a potem na czołgach wjechali Amerykanie. 
 na yli, Bo juąż, ale nie zdczy w kwietniu 1945 roku, a nas wykonasze obozy ewakuowa

c Niemcy chcieli  broniło. Nadchodzili Amerykanie wijest koniec wojny. Hagen jeszcze si
e to jumy jednak, kały nas naloty.  Wiedzieli nążPrzy tym odgruzowywaniu  wci

my 1945 rok. lirozpocz
. Tam  krattrowe, bez materaców tylko z takka pi dali nam łóziemi. Dopiero w Wigili
my na eliek, leciło 120 Polaków. Nie było łó mieej sali, w której sidawnej szkole, w du

 do odgruzowywania. Wtedy dali nam lokum, w takiej  zgłosi sipracowali w fabryce musz
e wszyscy, którzy  powiedziano nam, u ruin naszej fabryki. Przez tub w poblizebrać ż ę ż
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 bali. Ci, którzy  ale bardzo simy głodni. Niemcy nie uciekali ze swoich mieszka nie byliju
ska dbali o nas, brali od Niemców co trzeba Gdy weszła normalna armia ameryka

y.   przywiozłam  wózkiem do obozu, do tej naszej szkołrzeczy 
emu. Nałapałam trocho puszek de było tam dubyli Niemcy czy nie, ale widziałam, 
 osób, nie wiem czy to o parJa weszłam do jednego z domów do piwnicy, gdzie był

wszystko.  
w, zbijali ich, zabierali  pili na umór. Upici organizowali wypady na farmeró rozbili któr

a gorzelnia,  duść. Była tam doli piRuscy byli bardzo bezczelni. Przede wszystkim chcie
cy  umiar, ale ci Ukraimy jaki Gomora, bo my, Polacy jeszcze mieli Sodoma ła sizacz

 od Niemców to co nam potrzeba. Wtedy  braść kazali i sucharów Dali nam troch

em Jerzy M. Kaczmarskim ęż z mAutorka wspomnie
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28my 7 listopada 1950 roku. Do Melbourne przyjechali
cy, w koszarach wojskowych.  tam przez kilka miesi

my  w lepszych warunkach. Bylimy znów w obozie ale jukwietniu 1949 roku, gdzie byli
my najpierw do Niemiec w  na wyjazd do Australii. Z Brukseli wyruszylitrowałam si

am. Zarejes-e wyje do Kanady zdecydowałam, emigracja do Nowej Zelandii, Australii 
liwa e jest mo było coraz trudniej. Gdy ogłosili, Wróciłam do Belgii, o prac

.   wyjechacu udało mi sidlaczego przyjechałam, co robiłam? Po miesi

27K. W Polsce pytali mnie na UBta partyjnego. Były straszne aresztowania ludzi z Awi
ła w czerwonych flagach, z powodu jakiegoWarszawa ton

W 1948 roku w grudniu przyjechałam do Polski. 
ankami przez 5 lat.  z kole

my my entuzjastycznie. W Belgii byłycy, na co zgodziłysi
 za kilka mie-. Zaproponował nam emigracj równiemn

ankami  moimi kolebyli Polacy. Ten pan zainteresował si
 gdzie Danii. Holandii, Szwecji, z Niemiec, z tych krajów,

 inni delegaci z  tegracji Polaków z Niemiec. Byli zreszt
dzie dyskusja na temat przyszłej emi- b26pan Rozmarek

skiej a prezes Polonii amerykae przyjeinnych krajów, 
 do dzie wielka emigracja z Niemiec do Ameryki e bsiła, 

ska rozgło- w bibliotece. Polonia amerykapracowałam te
, , sprzedawc, szwaczkłam rozmaite rzeczy, byłam kelnerk

W Belgii byłam prawie do połowy 1948 roku. Robi-
dzieci.  

 do Polski do siostry, która miała troje ten zarobek wysyła
dy dobrze- czasami po 500 franków dziennie. Mogłam wte

c zarabiałam bardzo ali do naszej gospody, wizaje
erowie praca, bo ruch był wielki. Z Niemiec, z Anglii ofic

zo dobra w gospodzie polskiej na głównej ulicy. Była to bard
 jako kelnerka łam pracowagdzie dostałam paszport. Zacz

 w Brukseli do konsulatu, 5 maja 1945 roku. Zgłosiłam si
czenia wojny my w dniu zakoDo Belgii przyjechali

cy. c 8 miesiNiemczech byłam wi
adnych dokumentów.  W my e nie miałymy, mimo czyłypolitycznych, do których doł

niów ęź wi do Belgii razem z grup jednak wyjechamy si. Zgodziły okupacj pod drugby
my my, bo nie chciały nie zgodziłyktóry zaproponował nam zostanie w Niemczech, ale si

zyków. Tam poznała jednego profesora, zienia jako tłumacz, bo znała kilka j do wipracowa
 były dla nas dobre, dogadzały nam. Greta poszła my sobie pokój. One wtedy juływynaj

ch ankami znalazłam sobie mieszkanie u Niemek, u któryJa razem z kilkoma kole
del wymienny z Niemcami. yli sobie nawet taki sklep, w którym prowadzili hanZało

. śćd i razem. Nadal byli w obozach, bo nie mieli dokciej trzymali sięś Polacy najcz
straszne. 

 rzeczy  na Niemcach. Czasami działy sici m czasami próbowali si25pracowali u bauerów ę ś ć ę
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Kaczmarskiej. 
yskane od Anny Piotrowskiej, córki Haliny w South Melbourne, Pelaco w Sunshine. Informacje uz

hing Factory le tekstylnym, m.in. w Commonwealth Government ClotSunshine. Pracowała w przemy
Melbourne, gdzie zamieszkała w dzielnicy pozwolenie władz imigracyjnych na przeniesienie do 

 córki uzyskała zku z chorobgron. W zwido obozu w Mildurze i zatrudniona na plantacji wino
tała przeniesiona wraz z córkcach pobytu w obozie dla imigrantów w Bonegilli zos Po trzech miesi28

stwa – policja polityczna w Polsce Ludowej. d Bezpiecze Urz27
zkowy” . cej pisma „Zgoda”  i „Dziennik Zwiskiej (1948-52), prezes spółki wydajZbrodni Katy

skiej Komisji do Zbadania skiej (1944-68), członek Ameryka67), prezes Kongresu Polonii Ameryka
zku Narodowego Polskiego (1939-rezes Zwi Karol Rozmarek  (1897-1973), prawnik, i wydawca. P26

 Bauer (z niem.) – rolnik, farmer. 25
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 II voto Bestkiewicz 
 I voto Jakubowska, 

z d. Ostrowska, 
Halina Kaczmarska,  





collection Series 1: Polish Historical Institute in Australia 

lia [NLA] Australia [PHIA] and the National Library of Austra
ually by the Polish Historical Institute in Two series totalling 89 interviews compiled individ

ional L ibrary of Australia  Par t 1. Oral histor ies on Polish Australians at Nat

Part 2. Manuscript materials  

Part 1. Oral histories on Polish Australians  

There are two streams of materials: 

included in the deposit. 
al matters they were activities. Where state activities influence nationfocussed 

national and not state s relating to The National Library of Australia collects material

communities around Australia. 
ganisations from the various Polish experiences of selected individuals and national or
stories relating to the settlement [incl. photographs, newspaper cuttings] and oral hi
would deposit manuscript materials Library of Australia in 2000 whereby the Institute 

 an agreement with the National The Polish Historical Institute in Australia signed

Australia and the National L ibrary of Australia 
 in Cooperation between the Polish Histor ical Institute

(Canberra) 
Wanda Horky
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 Jan Jerzy George, Captain (1);  Kaczanowska-Kondratowicz, Albina Julia (1); Kittel,
, Jerzy (1); Habryn, Anna (1);  Andrzej (1); Gomulka, Tadeusz (1); Grot-Kwasniewski

a (1); Francki, Maciej (1); Gawronski, Dlugaj, Joachim Alfred, Father (1); Fordymacka, Ann
Czernuszyn, Halina (1); 

i, Gwidon (1); Butcher, Janet (1);  Rutyna, Franciszek (2); Adamska, Teresa (1); Boruck
Adam (2); 

i, Jozef Jerzy (2); Dembrecki, John Bogumila (5); Boncza-Tomaszewski, Jerzy (4); Adamsk
; Massel, Barbara (5); Zongollowicz, Bonca-Tomaszewski, Edward (9); Kleeberg, Andrew (6)

35 people around Australia who did the interviewing

and 1998, most between 1996 and 1998. 
HIA around Australia between 1982 40 interviews conducted by Polish Australians for P

rviews deposited at NLA  Polish Histor ical Institute in Australia’s own inte 

 
 



188

__________________________________________________________________________________

Wanda Horky 

_  

 

 

stitute in Australia collection/ Pawel Edmund Strzelecki in the Polish Historical In
kala; Letter fragments and journal of Jan Jerzy George Kittel; Jerzy Marian Kazimierz Mos

alina Czernuszyn;  ochowski; Kazimierz Sierakowski; Stanislaw Lukas; HBorucki; Stanislaw 
nik; Stanislaw Massel; Gwidon Maciej Francki; Henryk Palaszczuk; Mieczyslaw Zapas

Aleksander Mazur; 
ewicz; Andrzej Gawronski;  Jacek Zagorski; Jerzy Grot-Kwasniewski; Mark Siarki

Kucharzewski;   
nicki; Tadeusz Gomulka; S.L. Boncza-Tomaszewski; Wlodzimierz Wojak; Karl Kruszel

eeberg [4]; Wojciech Galazka; Jerzy Jozef Jerzy Adamski [2]; Anna Fordymacka; Andrew Kl
Those interviewed  

(1) (1); Siarkiewicz, Mark (1); Sierakowski, Kazimierz 
Lech, 1919- (1); Polish Culture Society Kazimierz (1); Palaszczuk, Henryk (1); Paszkowski, 
lane, Ian (1); Moskala, Jerzy Marian Massel, Stanislaw (1); Mazur, Aleksander (1); McFar

Limb, Cathy (1); Lukas, Stanislaw (1); 
arl, 1948- (1); Kucharzewski, S. L (1);  Koztowski, Kazimierz Stanislaw (1); Kruszelnicki, K

 

Ż

Strzelecki, 
Pawel Edmund

Example of entry

lamowicz  Albina Julia Kaczanowska-Kondratowicz; Stanislaw Ab
ski; Zbiginiew Rafal Staweno;  John Adam Dembecki  [2]; Kazimierz Stanislaw Koztow

Subbranch 5, Canberra; Lech Krzysztof Paszkowski;  
olish Ex-servicemen's Association, Community Radio Canberra; 40th anniversary of the P

d for 2XX Polish ; Joachim Alfred Dlugaj; Bernard Skarbek interviewe

 

 
 

 

ard Skarbek; Zbigniew Maciak; Anna Piotrowski; Stasia Dabrowski; John Sobol; Bern

Wojnarowski; 
ik; Wanda Horky; Marian Andrew Kaszubski; Halina Bobinska; Wojciech Pietran
 Gruszka; Aleksander Gancarz; Jan Dworak;  Stanislaw Kowalski; Eddie Marlowe; Eva
; Joanna Biega; Stanislaw Biega; Irma Rudzinska; Anna Skurowski; Zdzislaw Drzymulski

Those interviewed 

or PHIA between 1996 and 2007.  
erviewees were identified by the Library  49 interviewees conducted by Dr Barry York. The int

y the Library for  PHIA Polish Australians Oral History Project conducted b

Series 2: Polish Australians oral history project 
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Example of entry 

essor Jerzy Zubrzycki; George Prociuk Antoni Suryak; Henryk Duszynski; Jan Pakulski; Prof

elich; George Klim; Bill Stefaniak; Bogumila Zongollowicz; Helena Drzymulska; Mietek Dr

 Mark Mikolajczak; Janusz Kuzbicki; Stanislawa Jankowski; Czeslaw Dubowski; Jan Dobosz;
Edward Jozef Tomaszewski;  Andrew Kleeberg; Anna Wierzbicka; Tadeusz Mikucki; 
elena Turkiewicz; Jerzy Smolicz; Maria Lacinski; Gwidon Borucki; Eugene Bajkowski; H

Paszkowski; 
icz; Andrew Alwast; Lech Stanislaw Gotowicz; Henryk Jaworski; Marian Jackiew

 

 

 

 
 

SCOPE 

USTRALIA THE MANUSCRIPT SECTION OF THE NATIONAL LIBRARY OF A
ATERIAL INTO GUIDELINES FOR THE SELECTION OF POLISH MANUSCRIPT M

The document outlines the criteria for selection.  

located in the Manuscript Section at MS 9562. Library of Australia 
ralia at National  Records of the Polish Histor ical Institute in AustThese are known as the

ional L ibrary of Australia Par t 2. Manuscr ipt collections deposited at the Nat
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language. 
nal, state or territory level, regardless of Polish people in Australia which operate on a natio

cord the history of settlement of the community whose purpose or partial purpose is to re
tions originating from the Australian territory level regardless of language. Or organisa

 operating on a national, state or Organisations originating from the Polish community
DEFINITION 

e. a decisions made using the guidelines where possibl
l be examined on a case by case basis and where reasonable doubt exists the organizations wil

es, and in the interests of research and exceptions which won’ t be covered by these guidelin
ion and guidelines. There will always be organisations, which may or may not fit the definit

serves the right to include or exclude The committee selecting material for the library re
AUSTRALIA 

AL LIBRARY OF INCLUSION INTO THE MANUSCRIPT SECTION OF THE NATION
IONS FOR GUIDELINES FOR THE SELECTION OF CORPORATE ORGANISAT

Australia. 
intained by the Polish Historical Institute of state or national picture.  This database may be ma

tributions can be seen against the bigger those individuals and organisations whose local con
ister. This is a register of the papers of given the working title of Local Polish Records Reg

ion has been identified in a parallel project importance of their contribution and their recognit
 level. This in no way negates the individuals that have only contributed at the local

xclude contributions of organizations and limited and specified exceptions. However it will e
f the Polish people in Australia with some or state/territory contribution to the settlement o
duals that have made a significant national It will include records of organizations and indivi

integrated into the Australian collections. 
is not held by the Library, it will be purpose of the scope. Where the published material 

clusion on these grounds would negate the held in the National Library of Australia as its ex
wspapers unless the material is not already published materials such as monographs, serials, ne

d oral history interviews. It will exclude newspaper excerpts, unpublished video recordings an
aterial such as manuscripts, pictorial, Material is to include unpublished primary source m

the world other than Australia. 
 in Europe or as refugees in other parts of personal reminiscences of their wartime experiences
 their native country Poland as well as It will exclude the history of the Polish people in

for their fellow Australians. themselves as well as to set the record “straight”  
and is as much an attempt to define motivator flowing into their Australian activities 
ope with. This activity is an important in which immigrants of Polish descent have had to c

cess to an important psychological activity exclude this would be to deny future generations ac
 be Australian, the contributor is, and to It is recognised that although the content will not

the Hitler-Stalin Polish Pact. 
atyn massacre; the two Warsaw uprisings; controversies, for example Sikorski’s demise; the K

cally, documented and ongoing well as Polish involvement in World War II, specifi
ies relating to affairs in Poland since 1945 as Australian society.  It also includes their activit

ural, historical, intellectual contributions to encompasses their economic, political, social, cult
ia from World War II until the present. This is, their complete history of settlement in Austral
levant to the topic of Poles in Australia, that The purpose of the project is to select material re
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 Board (Australia), Migrant Resource Multicultural Affairs (Australia), Geographic Names
ieties, organisations, e.g. Office of state governments; other Australian committees, soc

t. This will include Australian federal and manuscript material directly relevant to the projec
n-Polish communities which have 11.  Records of organisations emanating from the no

Communities Council of Australia]. 
 including FECCA [Federation of Ethnic or territory bodies, e.g. Ethnic community councils
nities on various Australian national, state 10.  Records of representatives of the Polish commu

schools. 
alian educational facilities by Polish ethnic a common public affairs interest, e.g. use of Austr

et regularly at a national level because of 9.  Organisations whose focus is local but which me

Day (3rd  May), Soldiers’  Day (11th November)]. 
s important to Poland, e.g. Constitution culture will not be accepted, e.g. Akademias [event

  Events which reminisce on the native Pol-Art; Chopin-Wieniawski Competition, Townsville.
pation, e.g. Strzelecki Festival, Jindabyne; Australian influence and attract Australian partici

rritory must contain story elements of 8.  Cultural activities which are national/state/te

Polish Historical Society of Newcastle. 
 e.g. Polish Historical Institute in Australia; considered appropriate to the needs of the project,

ums at all levels will be included if 7.  Records of historical societies, archives, muse

uded. the body which is local, then the body will be excl
 where the name conflicts with the purpose of their national, state or territory, focus.  However

ave in their legal name a term indicating 6.  Various societies, professional bodies, which h

 be an exception clause only. sample of activities at the local level.  This will
 as a snapshot to give a representative 5.  Some records from local sources may be included

Australian community, e.g. pension entitlements. 
l with issues which concern the broader directly relevant to the project scope or which dea

ous states, territories which broadcast issues 4.  Ethnic radio/TV particularly Polish in the vari

Kolo Polek. 
ational officer bearer such a president, e.g. network or organisation distinguished by having a n
ritories which could loosely be called a 3.  Groups which have branches in other states, ter

in the ACT Inc. eg, Rada Naczelna, Council of Polish Organisations 
tional/state/territory in character, Lobby groups or umbrella organisations which are na2.

SPK’s affiliation with the RSL. 
lian national organisations, e.g. Organisations having legal affiliations with Austra1.

riginating from the Polish community. the first category of organisation, that is those o
that the conditions will be more relevant to selection unless otherwise stated.  It is expected 
he following conditions to be accepted for In addition organisations need only fulfil one of t

be eligible. 
ut otherwise fulfils these criteria may still corporate body, which does not have incorporation b
ith an annual general meeting [AGM]. A office bearers, a committee and recorded meetings w

tence through a constitution, an election of These bodies must be able to prove their legal exis
ELIGIBILITY 
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 Section will accept into their collection. identify the type of materials which the Manuscript
ver possible. This list endeavours to All material must have their sources included where

TYPE OF MATERIAL – INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 

administration/organisation/community. 
duals have contributed significantly to the contribution and contributor criteria. These indivi
e membership but who fulfil the level of 5.  Individuals who have corporate affiliation, lik

contributor criteria. 
ut who fulfil the level of contribution and 4.  Individuals who have no corporate affiliation b
es. 3.  Public servants of government bodies and agenci

bodies, government agencies. 
tertiary educational institutions, professional 2.  Individuals who have a strong affiliation with 
ions. 1.  Individuals who are office bearers of organisat

ry or national level. contributions will presumably be at a state/territo
 elsewhere and fulfil those criteria, their Where individuals belong to organisations mentioned

rating their activities to their home base.  active only in the local or parochial sense concent
requirement is to avoid contributors who are will be made as a basis for selection. This strict 

gement on the significance of the influence major, assenting or dissenting in influence. No jud
s impact may be positive or negative, minor or contributor, i.e. on a state or national level. Thi

nities outside the home base of the clearly show/impact on the majority of Polish commu
rritory in scope. The contribution must The level of contribution must be national/state/te

LEVEL OF CONTRIBUTION 

 or individuals. association with various Polish organisations and /
ttlement in Australia or have had a long have either contributed to the history of Polish se
s without any Polish background but who Poland, Australians of Polish descent or Australian

ontributors may include Poles born in settlement of the Polish people in Australia. The c
have made a significant contribution to the It will include records, papers of individuals who 

INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 

 OF AUSTRALIA INTO THE MANUSCRIPT SECTION OF THE NATIONAL LIBRARY
LS FOR INCLUSION GUIDELINES FOR THE SELECTION OF PAPERS OF INDIVIDUA

Scheme. 
or national level, e.g. Snowy Mountains 3.  The subject, etc. must be important on a state 

udience rather than just a local one. i.e. involving either state/territory or national a
ment by the wider Australian community, 2.  There must be proof of participation or involve

reference works. 
 fact recognised in authoritative Australian 1.  The event, etc must be an historical Australian

This to mean one of the following: 
STRONG ELEMENTS OF AUSTRALIAN INFLUENCE 

d. Jesus activities in several states would be include
untrymen would be included; the Society of II’ s visit to Australia and his meeting with his co

luded unless national, e.g. Pope John Paul 12.  All religions events and organisations are exc

ats of Tobruk. known, eg, various associations of the Australian R
er unidentified bodies not presently Centres/Good Neighbour Councils. It may include oth
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Catalogue record 

y 1998). Teresa Wojkowska, Anna Skurowski, Wanda Horky 1 Jul
ustralia whose members are Mark Biega, a committee of the Polish Historical Institute in A

ee for the National Library of Australia, This document was prepared by the Selection Committ

ps. 4.  Published not printed materials, e.g. music, ma
of serials and newspapers. 

erials, newspapers including single issues 3.  Published printed materials, e.g. monographs, s
ess the original is difficult to obtain. 2.  Reproductions, e.g. photocopies, facsimiles unl

the Library. will be incorporated into the print collections of 
brary’s holdings.  Where the item is not held it 1.  This list is an attempt not to duplicate the Li

EXCLUSIONS 

6.  Transcripts of broadcasts, oral history. 
5.  Documents in electronic format. 
accompany the manuscript material. 

y Section of the Library unless it is meant to 4. Oral recordings will be given to the Oral Histor
etc.), video recordings. 

, e.g. photographs, graphic (drawings, 3. Unpublished or non-commercial pictorial material
pers. 2.  Newspaper excerpts meaning cuttings from newspa

original and not photocopied. 
rrespondence, typescript, preferably 1. Unpublished manuscript material, e.g. papers, co

INCLUSIONS 
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because most of the manuscripts were in Polish. 
te for the Library. This was necessary A sample of the finding aid prepared by the Institu

Finding aid – past practise [excerpt] 
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 the organisation of the material. now required to complete a spreadsheet, which shows
 at the National Library, depositors are To improve access to all the manuscript collections

eet [excerpt] Finding aid - Current requirements – Excel spreadsh

 
 

                                                          

ydney) Australia (Melbourne) or Kresy-Siberia Australia (S
er to the Polish Museum and Archives in discusses the suitability and transfer of them eith

ibrary of Australia, the Institute Where materials are out of scope for the National L

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ia. Librarian, National Library of Australia Wanda Horky (1951-)  born in Perth, Western Austral1
 

in Australia (2001-); President, Friends of Chopin (1976-2011); Director, Polish Historical Institute 
Council of Australia (2008-2010); Vice-President, Australia (2010-); Secretary, the Polish Community 

Council of Polish Organisations in the ACT (2006- ). 



Australia; 
olish settlement in about history and needs to preserve the traces of P
elevant information to research, document and publish and provide all rc.

d advice; to provide social services including information anb.

objects; items, artefacts, including but not limited to any 
rotection of historical  Initiate, organise and facilitate collection and pa.

 the PMAA are to: Polish individuals in Australia. The stated aims of
at documents the history of The PMAA was established as a museum and archive th

rtymiuk. Boguslaw Kot (Secretary); Ania Zamecznik & Lucyna A
nt); Maria Peszek (Treasurer); Evert (president); Zdzislaw Derwinski (vice-preside

elen  of February 1992.  Current committee members are Hthin Victoria on the 18
rated association ska.  The organisation was registered as an incorpoKrystyna Straszy

Mrs ski, Mr Włodzimierz Kowalik, Ms Jolanta Wolska and von Guttner Sporzy
ska, Mr Dariusz ewska, Mrs Magdalena Wysoczaewski, Mrs Irena GraRyszard Gra

ski, Mrs Alicja Michalska, Mr executive committee consisted of: Dr Zdzisław Derwi
utner-Sporzynski. Its first October 1991 by Zdzislaw A. Derwinski and Dariusz G
Inc was established on 20 The Polish Museum and Archives in Australia (PMAA) 

Background 

current challenges. how we have achieved some of these aims as well as 
 the stated aims of PMAA and Grants Scheme guidelines. The paper will reflect on

 of Australia Community Heritage carried out in accordance with the National Library
nsultant. This assessment was prepared in 2009 by Peter Minard, an independent co
he Significance Assessment President’s reports (2001-2012) and extracts from t
slaw Derwinski, the annual number of sources, including notes prepared by Zdzi

y 1992. This paper draws on a of the organisation’s incorporation back in Februar
 Anniversary thons in light of the 20achievements, current activities and future directi

ity to reflect on PMAA This paper has been prepared to provide an opportun

(Discussion Paper)

future directions 
 Reflections on achievements, current activities and

(Melbourne) 
Helen Evert 

Vol. 5  ISSN 1325-894X 
Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 
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Helen Evert  

udes the minutes and bulletins of Australian community’  (pg 20).  The collection incl
 the post-World War Two Polish-records contained, and their potential to interpret

ificance because of the breadth of the ‘ this collection is of unparalleled historical sign
ces.  According to Minard (2009) Mr Christopher Lancucki, as well as from other sour

rmer president of the FCPAA also contains documents given to the PMAA by the fo
czepanowski.  This collection Historical Society of South Australia, Mr Marian Sz
unding president of the Polish PMAA through Stanislaw Szczepanowski, son of the fo

ion came into the hands of the the PMAA’s most significant collection. The collect
en archive boxes, and is potentially PMAA’s largest collection, consisting of thirty-sev

ollection.  This collection is the Society of South Australia / Marian Szczepanowski c
uisition of the Polish Historical The collection increased substantially with the acq

and occupies two rooms. 
2.2 metres of archival materials Street, Footscray since 1996.  Currently PMAA has 5
lski „Millenium” in Nicholson the collection.  The collection is housed in Dom Po

llections increased the scope of acquisition of a range of archival documents and co
lish Press in Australia and the With time, the collection increased to cover the Po

 of the collection consisted of books. In the early days of the organisation, a large part

lections described below. is in the possession of a number of significant col
.  The organisation ted to any objectshistorical items, artefacts, including but not limi

 protection of a) Initiate, organise and facilitate collection andWith respect to aim 

1. Collections: 

ike minded organisations. educational programs and collaboration with other l
lude collections, publications, development. Key areas of activities identified inc
that require further work and fulfil these aims and also identify gaps and areas 

ribe past and current acitivites that In light of these stated aims, this paper will desc

nity at large. cultural heritage amongst the members and the commu
isseminate the Polish Polish traditions and to cultivate, propagate and d

ousness, to preserve to endeavour to maintain the Polish National conscii.

develop Polish-Australian cultural cooperation; 
and to endeavour to to foster loyalty towards the Australian community h.

organisations, clubs and other bodies; 
ns and community government, professional bodies or trade associatio

 the Australian develop and maintain co-operation with all tiers ofg.

sessions and seminars  
ion campaigns, networking and organise and develop public informat
t work and to provide general community assistance, developmenf.

founded for the good of the community; 
, objects or organisations to assist without discrimination other institutionse.

needs of the community; 
ms in response to the to provide training, case work and education prograd. 
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n and accounts of participation in the participation in the resistance to Soviet occupatio
, service during World War Two, prisoners in Auschwitz, exile to the Siberian Gulag

er includes: accounts of Polish recorded on forty-four audio/DVDs. The subject matt
, and they have been The interviews were conducted in Polish and English(2007).  

 of Polish elderly Migrants experiences and the emotional health and well-being
War  part of Helen’s PHD 2003 as part of a PMAA oral history project, and as

vert and Mrs Zientalska in Australians, many now deceased, recorded by Helen E
iews of elderly Polish-The PMAA oral history collection consists of interv

The oral history collection 

quality folders and boxes. 
ng documents into archival removing staples from papers, segrating and compili

do the ardious task of committee of management and other helpers come and 
year when volunteers from the PMAA holds working bees at least two-three times a 

recordings) 
44 oral history audio/video Oral History Collection (Consists of approximately 

hs and artefacts) Ephemera and regalia collection (includes photograp

anisations across Australia. Zachodni” , and various bulletins from different org
d Katolicki” , „Echo” , „Forum”, „Aspekt” , „Kurier Zdaniem”, „Przegl

ci Polskie” . „Nasza Droga”, „Naszym „Tygodnik Polski” , „Wiadomo
nclude in the collection:  Polish Press in Australia. Examples of Newspapers i

achival boxes). 
ci Polskich). (Consists of 27 The Polish News published in Sydney (Wiadomo

Collection about Poles in New Zealand.  

The Kosciusko Society Collection 

ycki collection (Consists of 12 archival boxes) Stanisław Ró

z Ostrowskie.  The Polish Art Foundation donoted by the late Tomas

Wiktorii).  (Consists of 22 archival boxes) 
 Polskich Organizacji w The Polish Community Council of Victoria (Federacja

archival boxes) Polskich Organizacji w Australii). (Consists of 27 
a (Rady Naczelnej Federal Council of Polish Organisations in Australi

activities of the following organisations: 
er materials relating to the Other important collections include minutes and oth

himself. (Minard, 2009). 
cal papers of Mr Szczepanowski Christianity in Poland, and the personal and politi

g to the millennium of Adelaide Polish branch, 1973-1978; material relatin
 minutes of the Liberal Party Tobruk” , Polish literature, Solidarity periodicals,
rans, including the Polish “ rats of Polish-Australian community; reports of Polish vete
ings and articles related to the various Polish-Australian organisations, press cutt
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and was also well attended. in Rowville in July and in Sydney in October 2012, 
PhD work. The launch was held entitled ‘  W okowach Wielkiej Trojki’  based on his 

ski, who launched his book Congratulations are extended to dr. Zdzislaw Derwin

relevant to Polish Australians. 
ians, and discuss historical events community life in Australia, profile Polish Austral

 researchers and describe Polish the year book are prepared by historians and social
V in 2010. Articles featured in Volume II in 2003 and Volume III in 2009.  Volume I

was published in 1996, Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej) Volume I 
ear Book (Rocznik PMAA has published The Polish Museum and Archives Y

Year Book: 

. The following efforts have been made: Australia
 traces of Polish settlement in information about history and needs to preserve the

l relevant c) to research, document and publish and provide alIn relation to aim 

2. Publications: 

been transferred to DVDS. 
Most of the video recordings have that also need to be digitalised and transcribed.  
rial is recorded on audio cassettes terms of the oral history project, much of the mate

 the vast amount of documents.  In time and individuals willing and able to digitalise
 presents a challenge in terms of Preservation of materials digitally is required and
o be developed and provendence. irrelevant materials.  A collections policy needs t
lection were necessary and discard materials need to be identified to complete the col

aples etc removed, missing The collections need to be catalogued, and rusty st

Gaps and further work 

2009). 
 to Australia in 1951 (Minard, deployed in Iran, Palestine and Italy. She migrated

she served as an officer and was in the Polish army in the USSR.  Within this army, 
 Boratyn was liberated and served After the Soviet Union joined the Allied forces Mrs

o a labour camp in Kazakhstan. she was imprisoned in Minsk, and then transported t
. The NKVD arrested her in 1940, of the Polish underground resistance to Soviet rule
se identities. Mrs Boratyn was part achieve this she adopted multiple disguises and fal

tance fighters. In order to she passed communications, orders and maps to resis
 Uprising. During the Uprising, Maria Gietka. Mrs Gietka participated in the Warsaw

s of Mrs Nela Boratyn and Mrs The highlights of this collection are the interview

extraordinary events.   
e who survived these keeps important testimonies of ordinary people thos

serving these records, the PMAA experienced by Polish migrants to Australia. By pre
nt historical World War Two as historically significant because it records importa

erpretive and representative value. It is its historical significance, and because of its int
s nationally significant because of According to Minard (2009), much of this material i

written testimony.  
s been recorded orally, and by Warsaw Uprising. The provenance of this material ha
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The Museum now has a website – web address: 

Website:  

www.polishmuseumarchives.org.au

House in Footscray an exhibition Polish Press in Australia displayed in „Millenium” 
 of exhibitions relating to the In its first ten years, the PMAA organised a number

Exhibition: 

well attended with passionate discussion. 
ing events during WWII and are Meetings. Lectures are of a historical nature cover

incide with the Annual General Dr Zdzislaw Derwinski gives an annual lecture to co
Lecture Series: 

Museum and Archives as a result of the seminar. 
ix new members joined the Polish from participants rated the day a great success.  S

enealogical Society.  Feedback academics and a representative from the Victorian G
ty activists, historians, available resources.  The speakers included communi

ternet sites, searches and other eastern territories; computer exercises – use of in
issues relating to the Kresy and Polish-Jewish ancestry; conducting oral histories, 

w to navigate the military archives; discovering one’s ancestry; practical tips about ho
following topics: personal stories of Australia in the 1850’s.  Six speakers covered the 

olish ancestor who arrived in grandparents lived.  One lady wanted to trace her P
out where their parents and first time while others just wanted to know more ab

ants were going to Poland for the reconnect with their Polish ancestry.  Two particip
and they now wished to A number of people’s parents had already passed on 

Kresy’  and other eastern territories.  were interested in how to discover their roots in ‘
nd Traralgon.  Most people Victoria with some coming as far away as Warragul a

articipated from around Neighbourhood Learning Centre.  Twenty-two people p
 of November 2007 and was held in the Elwood thThis seminar took place on the 24

killed family historians Enrich the community by providing the resource of s
background To enrich people’s understanding of their cultural 

 history To share the experiences of discovering your family
To provide practical skills and knowledge  

seminar/workshop included: 
ucyna Artymiuk.  The aims of the next’ .  The initiative for this project came from L

- ‘ from one generation to the seminar/workshop tilted ‘z pokolenia na pokolenie’  
or the project to conduct a The Museum received $500 from the Blum Foundation f

Workshops: 

, the following events have been organised: and seminars
rmation campaigns, sessions and networking and organise and develop public info

ment work f) to provide general community assistance, developWith respect to aim 

3. Educational programs 

sible. Lucyna Artymiuk and David Walsh for making this pos
al ancestory.  Many thanks to and in gaining an understanding their Polish cultur

s for those interested in genelogy The website has a number of useful links to website
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Archives of Poland in Sydney. 
m Baniecki from the State Director of National Archives of Poland) and Mr Ada

pniak (General slaw StDr Zdzislaw Derwinski also met with Professor Włady
archives and preservation challenges. Pacific Islands to investigate the state of Polish 

 Australia, New Zealand and the who inspected our archives as part of their tour of
ski (Polish Archive Society) PAN Archives in Warsaw) and Mr Maciej Adam Jasi
nna Krajewska (Director of (from Jan Długosz University of Czestochowa), Dr Ha

 2012 of Dr Ludwika Dziwoki Other important events included the visit in August

described earlier. 
 the recent exhibition former Soviet Union during the Second World War and

monies of people exiled to the among them an oral history project collecting testi
cant projects have been realized and Archives and Kresy-Siberia, a number of signifi
n between the Polish Museum Following the signing of an agreement of cooperatio

 of March 2003. th-15thMelbourne.  They were in Melbourne from the 13
ed Sydney, Brisbane, Canberra and collections.  Professor Nalecz and Dr Biernat visit

ing and maintaining these of Polonia and to provide any assistance in preserv
d the state of the archival collections purpose of their visit was to assess the content an

ej Biernat to Australia. The National Polish Archives and her assistant Dr Andrz
aria Nalecz – Director of the A particular highlight was the visit of Professor D

developed: 
, the following collaborations have been organisations, clubs and other bodies

 associations and community Australian government, professional bodies or trade
 of the g) develop and maintain co-operation with all tiersWith respect to aim 

4. Collaborations: 

recounted over delicious ‘paczki’  and sandwiches. 
ories were shared and stories to appreciate the display and photographs, many mem

le present at the launched seemed photographic display looked quite impressive.  Peop
he display cabinets and considerable work by committee members, the room, t

ccupied by MAPA and after The exhibition was housed in one of the two rooms o

ns and other community groups.  various dignitaries representing Polish organisatio
airs and Citizenship, as well as Nicholas Kotsiras MP Minister for Multicultural Aff

there on behalf of the Hon. MLC member for the western metropolitan region was 
attendance, Mr Andrew Elsbury Chairperson of the Multicultural Commission was in 
eople present.  Mr Chin Tan, the launch was well attended with approximately 70-80 p
ated by Lucyna Artymiuk. The Millenium House, Footscray.  The exhibition was cur
n the 9th of September 2012 at Exhibition ‘Fragments of Sibirak Memory’  was held o

aunch of the Kresy-Siberia Polish Museum and Archives and Kresy-Siberia, the l
t of cooperation between the Most recently, following the signing of an agreemen

exhibition ”Terra Nova – a land of milk and honey” .
buted artefacts to the Melbourne, Brisbane, and Canberra. PMAA also contri

 Edmund Strzelecki in Morwell, commemorating the 200th anniversary of the birth of
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PMAA has received significant grants from: 
Funding  

members of PMAA. 
years.  Currently there are 29 Membership is an area that has fluctuated over the 

Membership 

 

� a -$5,000 Local History Grant  - Public Record Office Victori
� 

carry out a Significance Assessment - $4400 
mmunity Heritage Grant to National Library of Australia in the form of the Co

� Polish Consulate General - $2000 
� City of Maribyrong - $1000 
� Australian Polish Cultural Foundation - $300 
� 

PMAA receives annual/biannual support from: 

Polish Congress of Seven Day Adventists  - $300 
 

� Victorian Multicultural Commission  
� 

 resources. this reflection given our small numbers and limited
roud of the achievements described in a priority area.  All in all, I believe we can be p

ry important and recruitment is work, having an active and engaged membership is ve
ustralians.  In order to carry out this digital age to second and third generation Polish A
be relevant and interesting in this Poles, but above all to promote its activities and 

 and oral testimonies of elderly collect, preserve and catalogue important documents
 Australia are to continue to The challenges of the Polish Museum and Archives in

Summary and conclusions: 

ok. Zdzislaw Derwinski and the sale of the PMAA year bo
each year delivered by Dr Other funding comes from donations, lecture series 

Stanislaw Blum Foundation  
 

 

 



irlandzkiego. 
ciowo szkockiego i ęś czo, a teAustralijczycy byli głównie pochodzenia angielskieg

 „brytyjskiej i białej Australii” . d prowadził politykci. Rz o wielokulturowonie mówiło si
ców i ła wtedy 7,5 miliona mieszkawówczas znanego muzyka w Melbourne. Australia liczy

skiego, c z pomocy wuja Stanisława TarczyPaszkowski przybył do Australii korzystaj
 z tamtych lat. ytelnika Australipobytu na ziemi australijskiej autor odkrywa dla cz

enia z c szczegółowo pierwsze wra” , a opisujrozpoczyna od rozdziału „Odkrywam Australi
tników  wnioski. Lech Paszkowski trzeci tom pamiąćgn i sam wycilesam musi przemy
telnik ycie na emigracji? Niestety, odpowiedzi nie ma. Czy na pytanie, co znaczy odpowied
źć uparte poszukiwanie autora, aby znaletnika przewija siPrzez strony pami

ci. ci i pracowitotnej pomysłoworezultat ich nieprzeci
zedano za milion funtów. Był to cych konstrukcje stalowe, które po kilku latach sprprodukuj

owadzili do utworzenia warsztatów Od kapitału zakładowego 400 funtów szterlingów dopr
a historia czterech polskich marynarzy. nowym kraju osiedlenia. Przykładowo raczej niezwykł

tkowo trudnych warunków w  do pocz si i potrafili dostosowadawali sobie dobrze rad
nie Polacy  sylwetki polskich emigrantów i ich losy. Przewasto ukazywane sCz

 w polskiej literaturze marynistycznej.  pozycj i cenn one nowTasmanii. B
dzy wyspami u brzegów północnej odbywał w charakterze zwykłego marynarza, pomi

tatkach handlowych, które autor opisy kilkunastu niebezpiecznych rejsów na małych s
 barwne ci sym urozmaiceniem treci Gombrowicza. Du„Dziennika”  i ogólnie twórczo

 na temat zamieszczonych fragmentów odautorskie komentarze. Na przykład krytyczne uwagi
tych zeszłego wieku oraz dziesięćatach pipolityczny i kulturalny obraz diaspory polskiej w l

ce dy prasy emigracyjnej przedstawiajste przegl tom trzeci czWzbogacaj
zatorów. oraz liczne szkice portretowe jej pierwszych organi
tawania polskich organizacji w Australii przyczynki do historii Polonii australijskiej, pows

tnik osobisty, ale zawiera cenne literackiej. Jest to pami
tki kariery dziennikarskiej i kraju, poszukiwanie pracy, pocz

tkowe lata pobytu w nowym enia i trudne poczopisuje wra
ycia. Wnikliwy obserwator  lat emigranckiego ęćdziesi

a swoje losy w Australii, pierwsze Paszkowski przybli
tkowa. W „Brzegach mórz dalekich”  Lech potrójnie wyj

ej, jawi si trzecia, o której ponięśćtom drugi. A cz
 niezwykłe potwierdza tniki se pamido tomu pierwszego. 

nikiem wolnej Polski”  - zapowiada nota wydawcy jest rówie
ycia autora, który  z to ciekawy opis prawdziwych zdarze

du na charakter prozy - jest tkowa ze wzglcałkowicie wyj
ka ążstwowych, Warszawa 2012. „KsiArchiwów Pa

 Dyrekcj„Brzegi mórz dalekich”  wydany przez Naczeln
 III (1948 – 1958), ęśćycia” , czPaszkowskiego „Na falach 

tników Lecha  kolejny tom pamiUkazał si

stwowych, Warszawa 2012, ss. 470. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa
,  III 1948-1958, Brzegi mórz dalekichęśćycia, CzNa falach Lech Paszkowski, 

 E K R E C E N Z J E   i  P R E Z E N T A C J E   K S I  
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e kach. Jednym z ciekawszych jest odkrycie, ążco wykorzystywał w swoich artykułach i ksi
c w bibliotekach. Odkrył ich wiele, dujpoloników, zarówno korespondencyjnie, jak i przesia

cał na poszukiwania wi Lech Paszkowski mnóstwo czasu po zarobkowPoza prac
niej. godzin pó

ła kilka  dwóch i pół miliona funtów. Woda dopłynstwo na strate naraził paprzekonany, 
c  tej nocy, bła, a O’Connor zastrzelił sitrzeciego dnia wieczorem. Woda nie przypłyn

 w Kalgoorlie  si projektanta miała pojawi, która według wyliczespuszczono wod
czono, . Charles O’Connor. Gdy prace ukozaprojektował i nadzorował wykonanie in

g . Długi na 500 mil rurocizany z budowKalgoorlie. Autor przytacza dramat zwi
g, którym płynie woda z Perth do  toru biegnie stalowy rurocigi.”  Wzdłutobołku włócz

 na zderzaku samochodu, przy siodle cowboya, na na go było zobaczyznamion Australii, mo
 był jednym ze d powietrza. Jak pisze: „Worek z wodchłodzona przez parowanie i p

erów. Smaczna nie była, ale prawie lodowata,  do picia dla pasaworki z kranami z wod
dzy wagonami brezentowe ce mi wiszgiem z Melbourne do Perth zwróciły jego uwagpoci

du itp. Na przykład, gdy jechał szczegółowymi informacjami, zapisem detalu, wygl
tnik Lecha Paszkowskiego charakteryzuje siciło 10% dipisów. Pami opuAustrali

 do innych krajów. li systematycznie wyjeczeniu dwuletniego kontraktu, zaczuko
szych uczelni i ludzie z dyplomami, po e to mrzonka. Byli studenci wy, Wkrótce okazało si

 z komunizmem.  sie Amerykanie rozprawizkiem Sowieckim, Zjednoczonych ze Zwi
 Stanów  do wolnej Polski. Liczyli na wojne powróc, yli nadziejgle gorzej, ale ci

 jedni lepiej inni dzali sintraktu, urzAustralii ponad 31 tys. rodaków. Po odpracowaniu ko
ło do ali masowo. Rekordowy był rok 1950, w którym przybyPolacy przyje

stwowego o bohaterskich polskich lotnikach. pa
dnika ła wiedza wysokiego urzjedynie oni kłopoty Anglikom podczas wojny. Taka by

scy lotnicy, tak jak sprawiali  byli członkowie Polskich Sił Powietrznych tzn. polsprawiaj
cej kłopotów e najwic w gazecie dodał, adresu. Ówczesny Minister Emigracji komentuj
c o zmianie du Emigracji w Sydney zawiadamiaj do Urzpo urlopie, natomiast zgłosili si

 na czas do pracy na Tasmanii e nie stawili siaresztowano i deportowano do Niemiec. Za to, 
tku 1949 roku dwóch polskich lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na pocz

niej przybyło z Anglii wielu byłych członków  w połowie 1948 roku. Wczeprzyje
li ców, Jugosłowian i Czechów. Polacy zaczkontraktów kolejno Słowaków, Ukrai

ło, dopuszczono do podpisywania dnicy podchodzili rygorystycznie. Gdy Bałtów zabrakurz
c ani wykształcenia, ani zawodu. Do kontraktów dniajjedynie do pracy fizycznej nie uwzgl

. Przyjmowano  nordyckc ich za rascznie Bałtów, uznajdwuletnie kontrakty do pracy wył
 po wojnie z obozów dipisowskich w Niemczech na ła przyjmowaAustralia zacz

dzielnicy. 
 plac budowlany w bardzo dobrej na było kupi za 10 radioodbiorników morobotnika. Ale te

czny zarobek  na posiadanie radia. Był to dwumiesifuntów szterlingów plus licencj
we radio za 40 ce. Autor mimochodem wspomina, ze kupił czterolampobywały zaskakuj

ci w obydwu krajach. W Australii ceny kg cukru. Nawet nie ma porównania do sytuacji ludno
 za niego ponad 100 dziennie i mógł kupiRobotnik w Australii w tym okresie, zarabiał funta 

 ok. 3 kg cukru. na było kupico moPolsce w 1948 roku wynosił ok. 400 zł dziennie, za 
tny zarobek w e przeci, acj od przyjaciół. W jednym z listów znajdziemy informale te

 listy z Polski, szczególnie od Matki, zarówno swoich jak i do niego pisanych. Wymowne s
sto cytuje fragmenty listów, kowski czW bankach nie pobierano opłat manipulacyjnych. Pasz

y.  wypadki kradziedzy dla mleczarza. Nie zdarzały sizostawianie wieczorem na ulicy pieni
które nawet imponowały, jak np. stopniu, czego wyraz Paszkowski daje w opisach. Nie

nym  w ró podobały sio przybyłemu z Europy emigrantowi tutejsze zwyczajewie
. Nie były to łatwe czasy dla nowo przybyłych. Australians do not apply

New cia dodawano adnotacjsto w ogłoszeniach o pokoju do wynajnawet na pobicie. Cz
ci, a  na nieprzyjemno angielski, mogła narazizyku nimiejscu publicznym, w innym j

na rozmowa w ci. Głoadnych praw i nie byli liczeni w spisach ludnoa Aborygeni nie mieli 
,  kategoriane były za gorszci uwa katolicy. Inne narodowoeby nie zgłaszali sidopisek, 

 na na było natrafiach pracy, moznalezieniu posady. W ogłoszeniach o wolnych miejsc
 w mem, było przeszkodNawet pochodzenie irlandzkie, uosabiane z katolicyz ą
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tytułowej - Krzysztof Feder. 
ce. Projekt okładki i strony ąż w ksi podane sęćNazwiska autorów poszczególnych zdj

 ze zbiorów autora. ca nazwisk. Fotografie pochodzej tysiilustracji oraz indeks powy
t stron zawiera ponad sto dobrze dobranych cy czterysta siedemdziesitnik liczPami

 i czytelników w kraju. młodsz
, ale powinna te Polonika, szczególnie zainteresuje starszążwietnie napisana ksizykiem, 

 innych miast. Barwnym urne, ale te
cy Melbo- głównie mieszkaodnajd

setki osób. Znajome ulice, domy i ludzi 
 siwaniem. Przez jej karty przewijaj

 z ogromnym zaintereso-czyta si
ążcy, a ksi w sposób zajmujwione s

 przedsta-snych zwyczajów i zdarze
nazwiska. Opisy spraw i ludzi, ówcze-

cia, imiona i prasy i listów, nazwy, zdj
 wydarzenia historyczne, fragmenty 

kty oficjalne i towarzyskie, przytoczone 
tki kariery pisarskiej, konta-wa, pocz

e i praca zarobko-zakup domu, podró
lub, narodziny córki, cia osobistego, jak 

y-ce oprócz faktów z ążW ksi
niow Wrzea za KampaniKrzy

cia orderów, a nawet odmówił przyj
 i przyjmowania wysokich odznacze

ycie odmawiał Paszkowski przez całe 
e Lech du wynikł fakt, z tego pogl
liwe, ina jakiekolwiek nagrody.”  Mo

 bez oczekiwa sikulturze przysłu
nie, by polskiej co mogłem na obczy

 w kraju i dla kraju, robiłem to pracowa
c . Nie mog jej za to odpłaciby czym

 nakazywała, ść. Prosta uczciwośćbowo
 oso-kształciła oraz uformowała moj

e Polska mnie wychowała i wy-łem, 
a-zek. Uwaałem za swój obowiuwa

c to co robiłem na polskiej niwie mówi
czenie pisze: „Ogólnie Na zako

nia.  z tamtych czasów” wyja i odczunajlepszy obraz moich wra
ywo, tnika z małymi zmianami, jako pisany na czam go tutaj do pamiw 1958 roku. „Wł

ciach”  w „Wiadomoeglugi” , który ukazał siwiadanie „Na chłodnym Południu – Notatki z 
-opo-cił reportarejsów autor zamiestatkami na wodach Tasmanii. O jednym z kilkunastu 

eglugi Bogdan Kołodziej, który dowodził niony kapitan marynarz. Ułatwiał mu to zaprzyja
 po morzach jako zwykły eglugsto przeznaczał urlopy na Lech Paszkowski cz

nie.”  ycia na obczynym celem mojego  przypadkowo wanie stały sione wła
 za polonicami” . To czenia go, nadałbym mu tytuł „Pogoczwarty, zapewne bez szansy sko

 tom ąćtników Lech Paszkowski napisał: „Gdybym mógł zaczci trzeciej pamięśkoniec cz
d dowaniem kapitana Cooka we wschodniej Australii. Pot trzy lata przed lsiedemdziesi

dzie australijskim, pali po lli do brzegów kontynentu i stWillema de Vlamingha przypłyn
 kapitana  ekspedycj nazwiska) z holenderskscy (znane s 1697 roku marynarze gdajuż ń ą ą ą
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Witold Łukasiak 

Lech Paszkowski na pokładzie “Defendera” 
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ki. ążksi
la istot okre i jutro.”  Te kilka zdacenie, a dla młodych drogowskazem na dziwiich po

ci za cznodzie dla starszego pokolenia wyrazem wdzidla niej działaczy. Niech to dzieło b
onych  wielu innych zasłu kilka tomów i wyliczyałoby przeznaczyale na pełny obraz nale

ny,  pobieśće doi, mo, autorzy stworzyli ogólny obraz dziejów tej Polonięćhistorycznych zdj
c wiele dokumentów i e maj stało, ci i tradycji. Dobrze sisamomania wiary, narodowej to
cioła w celu podtrzy-ch wokół Kokład zespołowego działania naszych Rodaków skupiony

kny przy- piłowie XX wieku stanowiPolaków w Melbourne i w całej Wiktorii w drugiej po
rodowisko XIX wieku i katolickie Paszkowskiego: „Polska osada w Polish Hill River w 

 Lecha  wypowiedsidzie pozycji naukowych. Na tylnej okładce znajduje opracowanie w rz
ziałów stawia to  archiwalnych oraz przypisów do poszczególnych rozdęć zdjśćOlbrzymia ilo

ojekt okładek. lenie zasługuje bogata szata graficzna i stylowy prcia. Na podkrenie do unikni
te, ale przy tak wielkim zamierzeniu było to  osoby pomini teogromna. Prawdopodobnie s

czba nazwisk działaczy społecznych jest organizacji polonijnych i osób indywidualnych, a li
śćtku XXI wieku. Znajduje w niej odbicie działalnoskiej drugiej połowy XX i poczne

e o Polonii melbour- wieku, a takw Australii Południowej z okresu drugiej połowy XIX
 wiedzy o osadnictwie dzie kopalni tym tematem b silijskiej. Dla historyków, którzy zajm

tra-ny przyczynek do opracowania monografii Polonii auska stanowi powaążKsi
cych z Australii i Polski. miennych, pochodzkopipublikowanych jak i r

ródłach zarówno  na . Autorzy oparli si, akcje charytatywne oraz w publicystykżąz młodzie
ci kulturalnej i sportowej, pracy ziałalnoorganizacji społecznych i kombatanckich, promocji d

ść działalnoowaniu jezuitów, na terenie Melbourne i Wiktorii, w zaangacone swipo
ciołem katolickim. Osobne rozdziały zanych z kowieckich i organizacjach zwiosobach 

e o  zakonnych, a takromadzecznego. Napisali o opiekunach duchowych z innych zg
 duszpasterstwa parafialnego i specjalisty-dki duszpasterskie, inicjatywy religijne oraz formy

ro-odzie przedstawili sylwetki duszpasterzy, jezuickie w Australii autorzy w pierwszym rz
y jezuitów ęż polskich ksiśćc działalnownicy na czele z ks. Wiesławem Słowikiem. Omawiaj

 jego współpraco-ynuowali i kontynuujktorii, głównie w Melbourne. Dzieło ks. Janusa kont
y jezuitów w Wi-ęż ksiśćł działalnoinNatomiast ks. Józef Janus stworzył podwaliny i rozw

r w Australii Południowej. onej 150 lat temu polskiej osadzie Polish Hill Rivenego w zało
ycia emigracyj- organizatorem  duchowym, a teKs. Leon Rogalski był przywódc

Słowiku. 
 ks. Józefie Janusie i ks. Wiesławie wieku, oparty głównie na dwóch duchowych liderach –

cioletni okres od połowy XX dziesiśćprzewodnictwem ks. Leona Rogalskiego, drugi to sze
cowych lat XIX wieku pod tki koPierwszy to trzy dziesi

 uwidocznione jest w podtytule.  dwa etapy, co zresztdzieli
na wy-W historii jezuitów polskich w Australii mo

trznych stronach okładek. wewn
onijnych na szczenie stu portretów duszpasterzy i działaczy pol
 jest umie-angielskim (tłum. Marta Kapera). Ciekawostk

zyku skrótów oraz streszczenia kolejnych rozdziałów w j
set haseł, wykaz ęćc picy blisko tysi, indeks osób liczgrafi

 biblio-ca fotografii, obszernformatu A4, zawiera około tysi
ga ciwie ksika, a właążsetstronicowa księćKraków 2012. Pi

, Wydawnictwo WAM, alia 1870 – 1906, Wiktoria 1950 – 2012
Południowa Austr-, z podtytułem Jezuici polscy w Australiika, 

wi-Grzebienia, Andrzeja Pawła Biesia oraz Wiesława Sło
y jezuitów: Ludwika ęż dzieło ksiOstatnio ukazało si

, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 504. Wiktoria 1950-2012
70-1906. Jezuici polscy w Australii. Południowa Australia 18Słowika SJ, 

ława  SJ przy współpracy Andrzeja Pawła Biesia SJ i WiesLudwik Grzebie
**  
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. dzie dla nas ostojbył, tak b
ciół jak  zadania i metody działania duszpasterzy. Ko te siPolonii australijskiej, zmieniaj

ycia  radykalnie warunki eniły sitych zeszłego stulecia (vide czasy ks. Janusa). Zmisi
tych czy siedemdzie-dziesiśćtych, szedziesięć taki jak w latach piopracowania. Nie jest ju

 osobnego  si społecznej i kulturalnej powinien wkrótce doczekatylko religijnej, ale te
ci nie lnoyciu Polonii australijskiej i szeroki zakres działaUdział duszpasterstwa w ż ś

ż ć ę
ż ą ą

ą ę ż
ą ę ż ś

ę ą

 

lne-Nakładem Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kultura

 Perth 2011. ss. 55. skie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej,
ongołłowicz, Polsko-Australij- opatrzyła Bogumiła Opracowała i przedmow

, 11, Dziennik z pierwszych tygodni w Australii. Rok 19Władysław Noskowski
ą Ż

 

Dziennik z pierwszych go w Australii Zachodniej ukazał się 

  ł.dzieła zagin
 opery w Australii lecz manuskrypt radia ABC. W latach 60. XX w. pracował nad histori

wiatowej wprowadził programy muzyczne do nie. Po II wojnie d polski na obczyprzez rz
subsydiowany Polish and Central European Review, funtów. W latach 1942-45 wydawał 

du polskiego w Londynie 30 tys. a rzzorganizował Polish Relief Fund, który przekazał dl
Zachodniej (1933-45). W 1939 r. generalnego RP w Australii, Nowej Zelandii i Samoa 

 honorowego konsula  społecznie. Pełnił m.in. pełnił funkcjod pracy zawodowej udzielał si
nie  (1929-31). NiezaleAustralian Phonograph Newscznik pnie wydawał własny miesiNast

. Australasian Phonograph Monthly. Z kolei w latach 1925-1929 pracował dla Australia
Musical  i Shakespearean Quarterly, Home, the Art in Australia, Evening News, Herald
Morning e z   a takSydney Mailł z jako nauczyciel  (1919-26). Od 1919 r. współpracowa

pnie ilitary Forces. Nasttkowo pracował jako tłumacz w cenzurze Australian MPocz
 Beatrice Barnett.  narzeczon

 swojlubi w Australii, aby posiIgnacego Paderewskiego. W 1918 r. ponownie znalazł 
ci Polski pod patronatem  na rzecz niepodległośćdziałalno

 w czył si na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie włznalazł si
wiatowej ny Australii przybył w 1911 r.  Po czym w czasie I woj

ycia. Pierwszy raz do  swojego śćkszodził w Australii wisp
, lingwista) wszechstronnie człowiek (muzyk, publicysta, pedagog

dzeniem losu ten utalentowany kontynent jako turysta. Zrz
był na ten refleksje były napisane przez człowieka, który przy

tkach XX w. Obserwacje, cych Australii w poczmentów dotycz
y do bardzo ciekawych doku-. Dziennik ten naleprzedmow

 opatrzyła go ongołłowicz, która równiecowaniu Bogumiły 
 Władysława Noskowskiego w opra-tygodni w Australii. Rok 1911

Ż ż
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enia z pobytu  obserwacje, wra W swoim dzienniku z 1911 r. Noskowski opisał swoje ż

                                                
[red.]

ci. ycznoki temu dzienniki nie utraciły nic ze swojej autent. Dzipisowni
nalnongołłowicz (redaktor tego wydania) zachowała orygie Bogumiła czytelników i 

u e ten dokument został zaprezentowany szerszemu gron stało,  Bardzo dobrze si
taj jak on widział przeszło sto lat temu.  

 te miasta, e zobaczyo oczyma moFremantle, Perth, Adelajdy, Melbourne i Sydney. Jegwe ż ć

ę ż
ż Ż ą 

ę ę ś
 

  

-Melbourne 2008, s.308-310. , Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, ToruOceanii 1790-1940
Polacy w Australii i 8, s. 42-43; L. Paszkowski, Biography” , tom 11, Melbourne University Press, 198

, “Australian Dictionary of Noskowski, Ladislas Adam de (1892 - 1969) Zob. L. Paszkowski, 
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