POLSKI FESTIWAL W SAMYM SERCU MELBOURNE
Na skutek spiętrzenia się różnych znaczących imprez, organizowanych od kilku lat w trzecią
niedzielę listopada, Zarząd Miasta Melbourne poprosił nas o przesunięcie Polskiego
Festiwalu na Federation Square o tydzień wcześniej. A więc w tym roku spotykamy się 13
listopada w tych samych godzinach – od 10.00 do 17.00. Będzie to już dwunaste wydanie
tego największego etnicznego festiwalu na terenie Wiktorii.
W początkach swej chlubnej historii młodzi organizatorzy Festiwalu na Federation Square
ściśle współpracowali z Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, polegając na
jej legalnych i strukturalnych możliwościach. Gdy Festiwal począł się z roku na rok
rozrastać, a formalności organizacyjne stawały się coraz większe, organizatorzy Festiwalu
zdecydowali się usamodzielnić i kilka lat temu założyli oddzielną, inkorporowaną
organizację o nazwie „Polish Festival Inc.”, pozostając nadal w ścisłej relacji z Federacją, tak
samo zresztą, jak większość polskich organizacji w Wiktorii.

W tym roku funkcję prezesa pełni Aleks Terech, sekretariatem zarządza Monika
Paszkiewicz, a finansami Joanna Merwart. Kierownikiem artystycznym jest Iga Bajer, a
wspiera ją Grzegorz Machnacki. Stoiskami zarządza Irena Łobaza. Wszelkie Festiwalowe
publikacje i odnowioną witrynę przejęła Katarzyna Koło, marketing i reklamy Dominika
Sikorska, „Kidstop” przygotowuje Kasia Lisaj, oficjalnymi gośćmi zajmie się Kasia
Bebejewska, specjalnymi poruczeniami Kasia Czyrek, a duchowo wspiera ich ks. Wiesław
Słowik. Festiwalowa organizacyjna kuchnia pracuje bez wytchnienia.
Zanosi się ponownie na niezwykłą ucztę. Na głównym placu rozłoży się blisko 30 różnych
atrakcyjnych stoisk oferując wielkie bogactwo różnych polskich wyrobów, biżuterii,
publikacji, pamiątek i informacji. Nad Yarrą 10 stoisk gastronomicznych serwować będzie
polskie smaki. Nie zabraknie i w tym roku tradycyjnej Karczmy z polskim piwem. Na
głównej estradzie przed południem zobaczymy dzieci polskich szkół sobotnich, a potem
zespoły folklorystyczne. „Polonez”, „Łowicz” i „Łowiczaki” z Melbourne oraz „Tatry” z
Adelaide i „Syrenka” z Sydney przykuwać będą uwagę przechodniów kolorami ludowych
strojów, mozaiką tańców i żywiołową muzyką ludową.
Bardzo ciekawie zapowiada się program artystyczny, przygotowywany w koncertowej sali
Deakin Edge na Federation Square. Czego tam nie będzie! Wymienię tylko paru artystów,
którzy na pewno warci są obejrzenia i posłuchania. Ceniony w Polsce artysta Artur Gotz
zaprasza dzieci na specjalny program, a potem wraz z towarzyszącym mu zespołem pokłoni
się Polsce na jej Święto Niepodległości. Znanej w Australii aktorce, Marcie Kaczmarek, do
poezji i pieśni akompaniował będzie Konrad Olszewski. Zofia i Małgosia Kaszubskie
poprowadzą nas w kwadransie patriotycznej piosenki z okazji narodowego święta. Laureat
Konkursu Chopinowskiego, Kataro Nagano, zaprezentuje mistrzowskie wykonanie muzyki
Chopina. Wystąpi z nim ulubienica polskiej publiczności, Jolanta Mielczarek. Klara
Rawdanowicz z młodzieżową rockową kapelą i Victor Janisiow z muzyką w stylu reggae/pop
zainteresują zapewne naszą młodzież. Znajdzie się też miejsce dla młodych pianistów z
Towarzystwem im. Fryderyka Chopina oraz dla chóru „Syrena”. Dla wielu uczestników
Polskiego Festiwalu będzie to zapewne miejsce bogatych duchowych i artystycznych
wzruszeń, przeżywanych w komforcie klimatyzacji i z dala od nagrzanej słońcem ceramiki
festiwalowego placu. W Deakin Edge można będzie wygodnie usiąść, a wszystkie
prezentowane w nim atrakcje będą bezpłatne.
Nadzwyczajną niespodzianką tegorocznego Festiwalu będzie gościnny występ przybyłej z
Polski góralskiej kapeli o nazwie „Corny Potok”. Temu to zespołowi, liczącemu sześcioro
artystów rodem z Beskidu Śląskiego, powierzają organizatorzy oficjalne zakończenie
Festiwalu na Federation Square. Cierpliwi uczestnicy mogą się spodziewać żywiołowej,
porywającej do tańca muzyki.
Każdego roku w dniu 11 listopada Polacy na całym świecie obchodzą swoje święto, Święto
Niepodległości, upamiętniające zakończenie przeszło stuletniej zaborczej niewoli. Festiwal
na Federation Square da nam okazję do radosnego świętowania naszej polskiej obecności na
antypodach. Ambasador Rzeczpospolitej, Jego Ekscelencja Paweł Milewski, ponownie
przyjął rolę oficjalnego Patrona Festiwalu i usłyszymy go o godzinie 13.00 podczas

oficjalnego otwarcia. W ceremonii otwarcia wystąpią także przedstawiciele Wiktoriańskiego
Rządu Stanowego, Samorządowych władz miasta Melbourne oraz Prezydium Federacji
Polskich Organizacji w Wiktorii. Polski Festiwal na Federation Square otwarty jest dla
wszystkich. Nie trzeba kart wstępu, ani specjalnych zaproszeń. Każdy, kto czuje się
Polakiem, kto nam dobrze życzy, albo chciałby w samym centrum Melbourne zabawić się po
polsku, będzie mile widziany i na pewno się nie zawiedzie. Do zobaczenia na Federation
Square!
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