
	  

 

Sydney 6/08/2018r. 

Informacja o spotkaniu z urzędnikami Departamentu Home Affairs                                             
w stanie Nowa Południowa Walia. 

 Dnia 20 lipca 2018 roku w Klubie Polskim w Banstown miało miejsce ważne 
spotkanie liderów polonijnych zrzeszonych w Federacji Polskich Organizacji w NPW z 
wysokimi urzędnikami Rządu: panią Lesley Dalton – Regional Director NSW/ACT 
Immigration and Citizenship Services oraz panią Laura Beylerian – Community Liaison 
Officer Citizenship and Multicultural Affairs Programs Branch. Do spotkania doszło z 
inicjatywy Adama Gajkowskiego – Prezesa Federacji Organizacji Polskich w Nowej 
Poludniowej Walii.  Reprezentowane były niemal wszystkie organizacje zrzeszone w 
Federacji. Zebrani entuzjastycznie podziękowali parze młodych tancerzy z zespołu 
“Kujawy”, których występ – „Taniec Weselny” zapoczątkował to niezwykle ciekawe 
spotkanie. 

 W swoim wystąpieniu pani Dyrektor Lesley Dalton zwróciła uwagę na nowe 
rozwiązania organizacyjne Rządu Federalnego, w wyniku których kierowany przez nią 
departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spełniał będzie rolę koordynacji 
współpracy z grupami etnicznymi w Nowej Południowej Walii i Terytorium Stołecznym. 
Podyktowane to jest koniecznością rozwiązywania nabrzmiałych problemów 
wynikających  z imigracji,  z przyznawaniem australijskiego obywatelstwa oraz 
zapewnieniem zatrudnienia dla imigrantów – również tego związanego z brakami 
wykwalifikowanej siły roboczej. Wspomniała także o ciągle aktualnym  zagrożeniu 
terrorystycznym. 

 W trakcie niemal 2-godzinnej dyskusji liderzy Organizacji Polonijnych dzielili się 
swoimi doświadczeniami w pracy na rzecz polskiej społeczności w NPW – szczególnie w 
szkolnictwie i w pracy z młodzieżą urodzoną już w Australii. Padały uwagi krytyczne ale 
zgłoszono też wiele wniosków, których realizacja mogłaby usprawnić pracę społeczną 
nauczycieli i pedagogów. W dyskusji mówiono też o powojennej emigracji Polaków i 
przedstawicieli innych narodowości do Australii, wskazując na konieczność sięgania do 
metod, które okazały się bardzo skuteczne w rozwiązywaniu problemów adaptacji 
emigrantów. 

 Po zakonczeniu oficjalnej cześci spotkania trwały jeszcze długo dyskusje w 
mniejszych gronach co podkresliło miły i przyjacielski charakter całego wydarzenia. 
Zaznaczyła to również pani Dyrektor Lesley Dalton w piśmie przesłanym na ręce Prezesa 
Adama Gajkowskiego: 

Dear	  Adam,	  
	  	  
Thank	  you	  for	  your	  kind	  invitation	  to	  meet	  with	  the	  board	  members	  of	  The	  Federation	  of	  
Polish	  Associations	  in	  NSW	  on	  Friday	  20	  July	  2018	  at	  the	  Bankstown	  Polish	  Club.	  



	  	  
I	  wish	  to	  congratulate	  you	  on	  a	  very	  enjoyable	  evening.	  We	  were	  charmed	  by	  the	  Polish	  
folkloric	  dance	  performance	  and	  were	  impressed	  with	  the	  traditional	  homemade	  Polish	  
desserts	  and	  cakes.	  
	  	  
Please	  extend	  my	  gratitude	  to	  your	  community	  for	  their	  warm	  welcome	  and	  hospitality.	  
This	  was	  an	  important	  opportunity	  for	  the	  Department	  to	  connect	  with	  Polish	  community	  
leaders	  in	  New	  South	  Wales.	  
	  	  
I	  am	  looking	  forward	  to	  meeting	  with	  you	  again.	  
	  	  
Best	  regards,	  
	  	  
Lesley	  Dalton	  
Regional	  Director	  NSW/ACT	  
Immigration	  and	  Citizenship	  Services	  
Department	  of	  Home	  Affairs	  

 

 Hubert Błaszczyk 

Rzecznik Prasowy Federacji 

	  

	  


