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Polish-Aboriginal ties getting stronger
August 24, 2010

The Hon. Paul G. Lynch - the Minister for Aboriginal Affairs
and the Member for Liverpool - met with two representatives
of the Puls Polonii Cultural Foundation yesterday to discuss
deepening Polish-Aboriginal ties.

Ernestyna Skurjat-Kozek and Ursula Lang, the President and
Vice-President, respectively, briefed the Minister at a half-hour
meeting. Among other things, they discussed the various
workshops that had been organised by the Kosciuszko
National Park authorities involving Aboriginal Elders that they
had attended.

The role played by Jackey and Charlie Tarra - Sir P. E.
Strzelecki's guides and friends on the historic, first expedition
to the summit of Mt Kosciuszko - was mentioned at one of
these workshops. As they noted, Strzelecki was the first white
man to write about Aboriginal culture in a respectful and
admiring way, and to argue that others should not try to
change it. A copy of Strzelecki's On Aborigines was presented
to Mr. Lynch.

Ernestyna and Ursula also discussed the annual event that
the Foundation organises, the K'Ozzie Fest (formerly the
Mound and Mount Kosciuszko Festival), and special, one-off
events like Kosciuszko Music on Mt Kosciuszko (held in
2007).

Kolejny festiwal, kolejny sukces
February 12, 2011

Paul G. Lynch - Minister od Spraw Aborygeńskich i
przedstawiciel Liverpoolu - spotkał się wczoraj z dwoma
przedstawicielkami Fundacji Kulturalnej Pulsu Polonii, aby
omówić pogłębiające się polsko-Aborygeńskie więzi.

Ernestyna Skurjat-Kozek i Urszula Lang, odpowiednio prezes i
wiceprezes Fundacji, rozmawiały z ministrem na
półgodzinnym spotkaniu. Między innymi rzeczami,
opowiedziały mu o różnych warsztatach, które zostały
zorganizowane przez władze Parku Narodowego Kościuszki
w których brały udział wraz ze starszymi Aborygenami.

Rola odgrana przez Jackey i Charlie Tarra - przewodnicy i
przyjaciele P. E. Strzeleckiego podczas historycznej, pierwszej
wyprawy na szczyt Góry Kosciuszki - została wymieniona
podczas jedgnego z tych warsztatów. Panie podkreśliły, że
Strzelecki był pierwszym białym człowiekiem który napisał o
kulturze Aborygenów w sposób pełen szacunku i podziwu,
twierdząc, że inni nie powinni starać się go zmienić. Kopia O
Aborygenach autorstwa Strzeleckiego została podana Panu
Lynch.

Ernestyna i Urszula rozmawiały także o dorocznym
wydarzeniu organizowanym przez Fundację, K'Ozzie Fest
(dawniej Festiwal Kopca i Góry Kościuszki), oraz specjalne,
jednorazowe wydarzenia, takie jak Muzyka Kościuszki na
Górze Kościuszki (która odbyła się w 2007 r.).
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