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24 kwietnia 2019 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek spotkał się z
Adamem Gajkowskim, prezesem Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii,
honorowym prezesem Stowarzyszenia „Nasza Polonia”. W spotkaniu wzięli także udział Jan
Baster, zastępca prezesa IPN, oraz Agnieszka Jędrzak, kierownik Sekcji Informacji i
Kontaktów Międzynarodowych.

Podczas wizyty prezes Adam Gajkowski uhonorował prezesa Jarosława Szarka Krzyżem
„Golgota Wschodu”. Krzyż zawiera grudki ziemi uświęconej krwią polskich bohaterów,
którzy zginęli w Katyniu, Miednoje, Bykowni, Charkowie i Smoleńsku. Odznaczenie zostało
przyznane za całokształt działalności na rzecz popularyzacji polskiej historii, kultywowanie
polskich tradycji i obronę dobrego imienia Polski za granicą. Prezes IPN podziękował za
wyróżnienie, które uznał za zobowiązanie do dalszej rzetelnej, wytężonej pracy na rzecz
Polski, wypełniania misji Instytutu, bazującej na obowiązkach ustawowych IPN.

Tematem rozmów była współpraca z partnerami australijskimi – obok wymienionej
Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii także m.in. z Federacją
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Organizacji Polskich w Wiktorii, Zarządem Komitetu Pilecki Projekt, Związkiem Więźniów
Politycznych Okresu Stanu Wojennego we współpracy z Ambasadą RP w Canberze,
Konsulatem Generalnym RP w Sydney i MSZ.

Na spotkaniu ustalono, że IPN będzie cyklicznie wspierał organizowany w Australii
„Bieg Tropem Wilczym”. Ponadto będzie przekazywał organizacjom polonijnym, w tym
placówkom edukacyjnym, klubom polskim, ośrodkom duszpasterskim czy bibliotekom
australijskim publikacje, gry i materiały o charakterze edukacyjnym. Omówiono także
inaugurację wystawy „Czas Bohaterów” w Parlamencie Nowej Południowej Walii w Sydney oraz
wspólną popularyzację wystaw IPN dotyczących II wojny światowej. Przedyskutowano
popularyzację filmu „Paszporty Paragwaju” w wersji anglojęzycznej. Podjęto również temat
planowanych projektów archiwalnych IPN i notacji żyjących świadków historii.

Dzięki współpracy placówek dyplomatycznych z  Federacją Organizacji Polskich w Nowej
Południowej Walii zostały dotychczas zorganizowane obchody Stulecia Niepodległości w
Sydney, podczas których wręczono zasłużonym działaczom Krzyże Wolności i Solidarności.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości”.

Dodatkowo we współpracy z Federacją został zorganizowany tegoroczny
„Bieg Tropem Wilczym”. Prezes IPN objął patronat nad wydarzeniem, Instytut wysłał do
Australii medale, pakiety edukacyjne i gadżety.

W porozumieniu z partnerami australijskimi, na czele z Zarządem Komitetu Pilecki, w
Australii prezentowana była wystawa „Czas Bohaterów”, m.in. w Parlamencie
australijskiego stanu Wiktoria w Melbourne, w Parlamencie Australii Zachodniej w Perth
oraz w żydowskim centrum kultury „Kadimah” w Melbourne. Projekt zaistniał w takich
miejscach jak The Jewish Holocaust Center w Melbourne, Monash University, Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie, Muzeum Auschwitz, Muzeum Polin czy „Atrium” Federation Square.

Więcej informacji o całokształcie współpracy IPN z partnerami australijskimi ►

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/59884,Wystawy-o-polskich-bohaterach-w-Parlamencie-Zachodniej-Australii-w-Perth-516-lis.html

