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23/12/2010 Kultura Connect: the French issue
A message from the Foundation

Read the latest edition of Kultura Connect magazine.
This edition looks at France - its history, people and
culture - as well as other places around the world.
This is the largest edition yet and is available for
download in three different resolutions.

Kultura Connect: Wydanie francuskie
Wiadomość od Fundacji

Przeczytaj najnowsze wydanie czasopisma Kultura
Connect. To wydanie skupia się na Francji - jej
historii, ludziach i kulturze - jak również innych
miejscach na świecie. Jest to największe wydanie jak
dotychczas i jest dostępne do pobrania w trzech
rozdzielczościach.

22/12/2010 Generous gift from the Blum Foundation
Gift for the Day of Fun at Kosciuszko Run

The organisers of the Day of Fun at Kosciuszko Run
would like to thank the Blum Foundation for its
generous financial donation.

Hojny dar od Fundacji Bluma
Dar na Dzień Zabawy na Biegu Kościuszki

Organizatorzy Dnia Zabawy na Biegu Kościuszki (Day
of Fun at Kosciuszko Run) pragną podziękować
Fundacji Bluma za hojny dar finansowy.

12/12/2010 Annual Report now online
A message from the Foundation

The Foundation's Annual Report for the year
2009-2010 has been published. Read about the
events and achievements that marked the past 12
months.

Raport roczny został opublikowany
Wiadomość od Fundacji

Raport Roczny Fundacji na 2009-2010 został
opublikowany. Dowiedz się o wydarzeniach i
osiągnięciach z ostatnich 12 miesięcy.

02/12/2010 New Day of Fun website
A message from the Foundation

The website of the Foundation’s new event, Day of
Fun at Kosciuszko Run, has been launched. Visit the
site - created by Lukasz Swiatek - to find out more
about this exciting venture.

Nowa strona internetowa
Wiadomość od Fundacji

Strona internetowa nowej imprezy Day of Fun at
Kosciuszko Run została uruchomiona. Odwiedź
stronę - stworzoną przez Łukasza Świątka - i dowiedz
się więcej o tym ekscytującym przedsięwzięciu.

01/12/2010 SPK donation for the Day of Fun
Generous support for the 2011 cultural event

The Polish Ex-Servicemen's Association in Australia
has become a sponsor of next year's event.

Donacja SPK na Dzień Zabawy
Hojne wsparcie dla imprezy kulturalnej w 2011r.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii
stało się sponsorem przyszłorocznej imprezy.

20/11/2010 Superb Strzelecki crossword
A message from the Foundation

Our range of educational materials is expanding.
Have a go at the new Strzelecki crossword, about the
famous explorer and philanthropist, created by Felix
Molski.

Wspaniała krzyżówka o Strzeleckim
Wiadomość od Fundacji

Nasz asortyment materiałów edukacyjnych rośnie.
Spróbuj rozwiązać nową krzyżówkę o Strzeleckim,
który był słynnym odrywcą i filantropem. Krzyżówkę
stworzył Felix Molski.

24/08/2010 Polish-Aboriginal ties getting stronger
Briefing the Minister for Aboriginal Affairs

Two representatives of the Foundation met with the
Minister for Aboriginal Affairs to discuss the
deepening ties between the Polish and Aboriginal
communities.

Polsko-Aborygeńskie więzi coraz mocniejsze
Spotkanie z Ministrem od Spraw Aborygeńskich

Dwa przedstawiciele Fundacji spotkały się z
Ministrem od Spraw Aborygeńskich w celu omówienia
pogłębiających się więzi między społecznościami
Polskimi i Aborygeńskimi.

22/08/2010 Spring cleaning at the Foundation Wiosenne porządki w Fundacji
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A message from the Foundation

Our updated website now features its own URL
(fkpp.org), educational resources, more photos and a
refreshed logo that will be applied with greater
consistency across all of the Foundation's resources.

Wiadomość od Fundacji

Uaktualniona strona posiada teraz własny adres URL
(fkpp.org), zasoby edukacyjne, więcej zdjęć i
odświeżone logo, które będzie stosowane z większą
spójnością we wszystkich produkcjach Fundacji.

03/06/2010 Donation to the National Library of Australia
K'Ozzie Fest items have been preserved

The National Library of Australia has accepted a
donation of materials relating to the 2009 K'Ozzie
Fest.

Darowizna dla Australijskiej Biblioteki Narodowej
Materiały z Festiwalu K'Ozzie zostały zachowane

Australijska Biblioteka Narodowa przyjęła darowiznę
materiałów odnoszących się do K'Ozzie Fest (2009).

16/05/2010 Reflections on the K'Ozzie Fest
By Ernestyna Skurjat-Kozek
(Article in Polish only)

The Foundation's President, Ernestyna Skurjat-
Kozek, shares her thoughts about this year's K'Ozzie
Fest.

Refleksje na temat K'Ozzie Festiwalu
Ernestyna-Skurjat Kozek
(Artykuł tylko w języku polskim)

Prezes Fundacji, Ernestyna Skurjat-Kozek, dzieli się
swoimi myślami na temat tegorocznego K'Ozzie Fest.

16/05/2010 Embassy's festival summary
By the Polish Embassy in Canberra
(Article in Polish only)

Shortly after the 2010 festival, a summary of the
events appeared on the Polish Embassy's website

Festiwal podsumowany przez Ambasadę RP
Ambasada RP w Canberze
(Artykuł tylko w języku polskim)

Tuż po 2010 festiwalu, podsumowanie wydarzeń
pojawiło się na stronie internetowej polskiej
ambasady

10/04/2010 Round-up of articles about the K'Ozzie Fest
A colourful multimedia collection

Watch, listen or read about the events that took place
between March 19 and 21 at the K'Ozzie Fest.

Zbiór artykułów o K'Ozzie Fest
Kolorowa kolekcja multimedialna

Pooglądaj, posłuchaj lub poczytaj o wydarzeniach,
które odbyły się między 19 i 21 marca na K'Ozzie
Fest.
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