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Witam! 

 

Nazywam się Danuta Piotrowska. Zgodnie z decyzją Zarządu Federacji Polskich Organizacji w Nowej 
Południowej Walii z dnia 9 czerwca 2021 roku zostałam powołana na redaktora Przeglądu 
Polonijnego. 

Z zawodu jestem prawnikiem.  Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa i Administracji, 
jak również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zajmowałam się 
opracowaniem zmian przepisów prawnych dot. obowiązku alimentacyjnego.  W Australii skończyłam 
edukację w zakresie systemu opieki społecznej.  Jestem mamą Gosi i Maćka oraz babcią czworga 
wnucząt.  Najstarsza wnuczka uczęszcza do Polskiej Sobotniej Szkoły Średniej w Chatswood, zaś 
chłopcy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Marayong.  

Za najważniejsze swoje osiągnięcie w Australii uważam udział w konkursie ogłoszonym przez Instytut 
Pamięci Narodowej na dziennik lub wspomnienia z lat osiemdziesiątych XX w.  Dziennik mojego 
teścia Eugeniusza Piotrowskiego, który z mozołem przepisywałam z mało czytelnych oryginałów, był 
jedyną pracą nadesłaną z Australii na ponad 100 prac nadesłanych z całego świata. Dzienniki lub 
wspomnienia nadesłali np. czynni w latach osiemdziesiąt opozycjoniści, sędzia gdańskiego sądu czy 
człowiek będący podczas stanu wojennego kierowcą jednego z członków Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego.  Dziennik mojego teścia zdobył I miejsce w konkursie i został wydany w formie książki 
zatytułowanej: Eugeniusz Piotrowski, Nie umiem się nisko kłaniać, Instytut Pamięci Narodowej, 
Warszawa 2016. Dziennik został uzupełniony zapiskami wrocławskiego lekarza z lat 1944-1945, 1957, 
1972-1990 i stał się istotnym źródłem do badania historii, głównie społecznej, PRL.  Moja współpraca 
z dr Grzegorzem Wołkiem z IPN, który opracował książkę i napisał wstęp trwała miesiącami, zanim 
książka znalazła swój ostateczny kształt i znalazła się na półkach księgarskich. 

Cenię sobie szczerą i otwartą komunikację.  Staram się usuwać przeszkody, które utrudniają pracę w 
sposób bezpośredni i jasny, tak aby wszystko zostało właściwie zrozumiane bez niepotrzebnych 
animozji. Interesuję się historią, polityką, zmianami prawnymi oraz kulturą. 

W swojej przyszłej służbie dla Przeglądu Polonijnego pragnę serdecznie podziękować Pani Bożenie 
Szymańskiej za dotychczasowe redagowanie Przeglądu Polonijnego i żywię nadzieje na dalszą 
owocną współpracę. Równie pięknie oczekuję współpracy z pozostałymi członkami zespołu: Abigal 
Latecki oraz Staszkiem Żak- administratorem strony.        

 Moim celem będzie informowanie Państwa o istotnych wydarzeniach mających miejsce wśród 
Polonii Australijskiej, ale także na terenie naszej Ojczyzny.  

Jak już wspomniał Adam Gajkowski – Prezydent Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej 
Walii - Hubert Błaszczyk przyjął na swoje barki informowanie Państwa o aktualnych wydarzeniach 
zamieszczonych w prasie, zaś Witold Skonieczny podjął się bojowego zadania oprawy artystycznej do 
zamieszczanych tekstów. 

 

 

 



Jako zespół będziemy wdzięczni za współpracę wszystkich, którym na sercu leży dobro nas Polaków i 
organizacji polonijnych skupionych w Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii.   

Prosimy o przysyłanie informacji o nadchodzących wydarzeniach czy relacji i zdjęć z odbytych 
uroczystości.  

Tylko razem możemy utrwalić czas i to co się dzieje wokół nas. 

 

Z poważaniem 

 

Danuta Piotrowska 

 

Mój email: d.piotrowski@iinet.net.com.au 
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