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Australijski Instytut Spraw Polskich (ang. The Australian Institute
of Polish Affairs – AIPA) założony został w 1991 r. w Melbourne
przez grupę polskich działaczy społecznych i politycznych. Instytut
jest organizacją niezależną, niedochodową i pozarządową.
Działalność Instytutu jest prawie w całości finansowana ze składek
członkowskich.
Podstawowym celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy
o Polsce w Australii, szczególnie w odniesieniu do historycznych
Uroczystość z okazji
k
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l
Australijskiego
l k
przemian ustrojowych, które zaszły w kraju po 1989 r. Cel ten
Instytutu Spraw Polskich, Melbourne, 1 II 2017 r.
realizowany jest poprzez zapraszanie z wykładami do Australii
Od lewej: Adam Warzel, Prezes AIPA
wybitnych postaci życia publicznego w Polsce, w tym m.in.
i Paweł Milewski, Ambasador RP w Australii
polityków, ekonomistów, ekspertów, przedstawicieli świata kultury.
W ramach promocji kultury polskiej, Instytut organizuje również
pokazy publiczne ważnych dzieł polskiej kinematografii. Przy realizacji tych zadań współpracuje z australijskimi
uniwersytetami, instytutami typu „think-tank”, agencjami rządowymi, organizacjami społecznymi i mediami.
Drugim celem Instytutu jest rozwijanie dialogu międzyetnicznego pomiędzy Polakami i Żydami mieszkającymi
w Australii. Australia jest miejscem osiedlenia proporcjonalnie dużej liczby Żydów polskich uratowanych
z tragedii Holocaustu. W ramach dialogu organizowane są spotkania dyskusyjne, odczyty, wystawy i wspólne
seminaria na temat historycznych relacji polsko-żydowskich. W ostatnim okresie nastąpiło także ożywienie
współpracy ze społecznością ukraińską, co zaowocowało serią odczytów i spotkań.
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AIPA jest organizacją działającą na szczeblu krajowym. Główne ośrodki działalności Instytutu zlokalizowane
są w Melbourne, Sydney i Canberze. Pierwszym prezesem Instytutu był zmarły w 2009 r. – wybitny polski
socjolog, twórca australijskiej polityki wielokulturowości – prof. Jerzy Zubrzycki.
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Wizyta prof. Normana Daviesa na zaproszenie
AIPA, Canberra 2014 r. Na fotografii
z wiceprezesem AIPA, Aleksandrem Gancarzem
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Uroczystość z okazji 25-lecia powstania AIPA,
Warszawa, wrzesień 2016 r.

Willa Armagh, Melbourne.
Główne miejsce spotkań członków i gości AIPA
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