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O minionym w marcu 2010 festiwalu kościuszkowskim
16 maja, 2010

Na stronie Ambasady RP ukazało się tuż po festiwalu następujące podsumowanie.

IV Festiwal Kościuszkowski w Nowej Południowej Walii W dniach 19-21 marca w rejonie Gór Śnieżnych i Parku Narodowego
Kościuszki odbył się K'Ozzie Fest 2010, festiwal promujący postaci Tadeusza Kościuszki i Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Festiwal został zorganizowany przez Fundację Kulturalną portalu internetowego "Puls Polonii" (kierowaną przez p. Ernestynę
Skurjat-Kozek) przy udziale innych organizacji ("Strzelecki Heritage Inc." kierowana przez p. Pawła Gospodarczyka).

Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Canberze i przy finansowym wsparciu ze strony Ambasady
oraz Konsulatu Generalnego RP w Sydney. Festiwal zorganizowano po raz czwarty, w tym po raz drugi pod obecną nazwą.
Tegoroczna edycja miała miejsce w 170. rocznicę odkrycia i nazwania najwyższej góry na kontynencie australijskim przez
Pawła Edmunda Strzeleckiego.

W dniu 19 marca głównym punktem programu festiwalu był 11-kilometrowy bieg "Kosciuszko Run", zorganizowany po raz
pierwszy, we współpracy z The Australian Mountain Running Association. Wzięło w nim udział 25 zawodników i zawodniczek,
z których większość stanowili Australijczycy niezwiązani z Polską (wygrał S. McTaggart z Canberry). Uczestniczył też Robert
Korzeniowski, były mistrz olimpijski i mistrz świata w chodzie sportowym, który przyjechał do Australii specjalnie na K'Ozzie
Fest. Bieg zakończył się na szczycie Góry Kościuszki.

Na przełęczy Charlotte Pass odbyła się ceremonia zakończenia biegu, w trakcie której Konsul Generalny Daniel Gromann
wręczył zwycięzcom i uczestnikom nagrody i pamiątkowe medale. W dniu 20 marca miał miejsce szereg wydarzeń w ramach
K'Ozzie Fest w miasteczku Jindabyne. Ze strony polskich placówek wzięli w nich udział: Ambasador RP w Canberze Andrzej
Jaroszyński z Małżonką oraz Konsul Generalny RP w Sydney Daniel Gromann i konsul Małgorzata Gromann. Obecni byli
także: Mike Kelly - członek parlamentu federalnego, Dave Darlington - dyrektor regionu Snowy Mountains Parku Narodowego
Kościuszki, John Schumack - zastępca burmistrza Jindabyne, Steve Redden - dyrektor ds. biznesu i turystyki Parku
Narodowego Kościuszki, a także dr Lidia Z. Filus, przedstawiciel Fundacji Kościuszkowskiej z USA, która przyjechała do
Australii specjalnie w celu wzięcia udziału w festiwalu.

Ważnymi gośćmi były także dwie członkinie starszyzny plemienia Ngarigo: Aunty Deanna i Aunty Rae.Głównym wydarzeniem
festiwalu w dniu 20 marca był koncert galowy w miejscowym Memorial Hall. W jego trakcie wystąpiła m. in. orkiestra
symfoniczna z Barker College, australijski piosenkarz J.Hospodaryk, tradycyjny zespół aborygeński, polski zespół
folklorystyczny "Lajkonik" z Sydney oraz szereg artystów polonijnych (m. in. B. Wald, A. Lunarzewski, J. Komincz-Howe).

W części oficjalnej głos zabrał Ambasador A. Jaroszyński, który pogratulował organizatorom udanej imprezy i podkreślił
znaczenie postaci T. Kościuszki jako bohatera dwóch narodów oraz bojownika o wolność i godność człowieka. W Jindabyne
odbyły się także m.in. premiera filmu w reż. Oskara Kantora pt. "Mount Kosciuszko: The Frozen Years", przedstawiającego
dzieje wyprawy w 2009 r. (w trakcie której dokonano pierwszego zimowego wejścia na szczyt trasą P. E. Strzeleckiego), oraz
recital chopinowski Krzysztofa Małka, jednego z najwybitniejszych młodych pianistów polonijnych w Australii.

W dniu 21 marca w Cooma Festiwal Kościuszkowski odbywał się równolegle z obchodami dorocznego Dnia Harmonii, w
którym Australijczycy honorują wkład grup etnicznych w rozwój kraju. Impreza miała charakter otwarty (odbyła się w miejskim
Centennial Park) i przyciągnęła znacznie więcej Australijczyków pozbawionych polskich korzeni niż w Jindabyne. Powtórzono
cały program artystyczny z dnia poprzedniego.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. członek parlamentu stanowego Nowej Południowej Walii Steve Whan, I Radca
Ambasady Witold Krzesiński, p.o. burmistrza Cooma Dean Lynch oraz dr Lidia Z. Filus i Robert Korzeniowski. W festiwalu
wzięło udział kilkuset członków Polonii, w większości z Melbourne, Sydney i Canberry oraz kilka tysięcy rdzennych
Australijczyków. Przebieg imprezy sfilmowała ekipa TV Polonia.
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