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The Polish Chronicle

Jak ju¿ zakomunikowa³ na
zesz³orocznym Zje�dzie w Sydney,
dotychczasowy d³ugoletni prezes Rady
Naczelnej, in¿. Krzysztof £añcucki AM,
ust¹pi³ ze stanowiska po 18 latach
dzia³alno�ci i nie kandydowa³ do
nowego Prezydium.  W rezultacie
wyborów nowym prezesem Rady
Naczelnej zosta³ in¿. Ryszard
Majchrzak i tym samym siedziba Rady
Naczelnej przenios³a siê z Melbourne
do Kanbery.  Wiceprezesem Rady
Naczelnej wybrany zosta³ by³y prezes
�Polonii�, Stowarzyszenia Polaków w
Queensland, dr Janusz Rygielski z
Brisbane.

Poza tym Zjazd wybra³ nastêpuj¹ce
osoby do nowego Prezydium RN:
Wies³aw Gerula (Kanbera) - skarbnik
El¿bieta Tarchalska (Kanbera) -
sekretarz
Jerzy Misiak  OAM (Adelajda, prezes
Zarz¹du G³ównego SPK w Australii)
dr Wojciech Gorski OAM (Perth, b.
prezes Rady Koordynacyjnej w
Zachodniej Australii)
Barbara Odoliñska (Sydney, prezeska
Stowarzyszenia �Solidarno�æ�)
Bogumi³a £abuda (Kanbera)
Halina Stawska (Kanbera)
ks. Stanis³aw Lipski T. Chr. - (ex officio
przedstawiciel duchowieñstwa
polskiego w Australii).

Nowe Prezydium RN stoi przed nie
lada zadaniem.  Musi przede wszystkim

Prezydium Rady Naczelnej
w Kanberze

Ryszard Majchrzak wybrany Prezesem
W dniach 25 i 26 stycznia br. odby³ siê w Adelajdzie XXIX Zjazd
Delegatów Organizacji Polskich w Australii, na który zjechali
siê przedstawiciele reprezentuj¹cy zorganizowane
spo³eczeñstwo polskie ca³ej Australii.  Delegatem z Kanbery
by³ prezes Rady Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium
Sto³eczne, in¿. Ryszard Majchrzak.

zapoznaæ siê z dotychczasow¹
d³ugoletni¹ dzia³alno�ci¹ Rady
Naczelnej, musi nawi¹zaæ wspó³pracê
z organizacjami stanowymi, musi
zacz¹æ wprowadzaæ w ¿ycie
przedstawione na Zje�dzie przez
nowego Prezesa projekty pracy
Prezydium RN na nastêpne dwa lata.

Do najbli¿szych zadañ wiceprezesa
RN, dr Janusza Rygielskiego, nale¿eæ
bêdzie m.in. kierowanie obchodami 200-
nej rocznicy urodzin Paw³a
Strzeleckiego, przypadaj¹cej na 20 lipca
1997 roku.

Przeniesienie siedziby Rady
Naczelnej z Melbourne po raz pierwszy
do Kanbery jest nie lada wydarzeniem.
Od powstania Rady Naczelnej w 1951
roku, jej Prezydium mie�ci³o siê najpierw
w Sydney a potem w Melbourne.
Nowego Prezesa i Prezydium spotka³
tym samym nie lada zaszczyt, ale i
spad³a na nich wielka odpowiedzialno�æ.
Nale¿y nowemu Prezydium ¿yczyæ
wiele sukcesów, si³y i umiejêtno�ci
pokonania jakichkolwiek trudno�ci, oraz
d³ugich lat owocnej pracy.

Ze wzglêdu na nowe i bardzo
powa¿ne obowi¹zki, in¿. Ryszard
Majchrzak zrezygnowa³ z prezesury
Rady Organizacji Polskich w A.C.T.,
przekazuj¹c te obowi¹zki dotychczaso-
wemu wiceprezesowi ROP, in¿.
Arkadiuszowi Fabjanowskiemu.

Jerzy Klim
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 w ostatnich trzech miesi¹cach czyli to, czego
nie ma w SBS-ie i �Oto Polska�

Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne
Prezes Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
Sekretarz Elzbieta Rogala 282 2317
Skarbnik Andrzej Kopras 254 6968

Kronika Polonii
Redaktor Naczelny Jerzy Klim 281 0795

Internet: gklim@pcug.org.au
Wiadomo�ci z Polski Ryszard Majchrzak 254 2775
Reporta¿e, felietony Irena �laska-Bell 247 5526
Dzia³ m³odzie¿owy Halina Kobia³ka 242 0183
Ró¿ne Gra¿yna Szewczyk 247 2894
Dzia³ komputerowy Marek Samoæ 285 2421
Korespondencje z podró¿y Basia Meder 291 7785
Przygotowanie tekstów Waldemar Obara 294 1753
Przygotowanie zdiêæ Andrzej Kopras 254 6968

Klub Or³a Bia³ego
Prezes A. Miko³ajczak 248 9320

Dom im. Miko³aja Kopernika, 34 David Street, Turner ACT 2601.
Tel: 248 8563.  Godziny otwarcia: Od poniedzia³ku do czwartku od
godz. 15.00 do 22.00.  W pi¹tek od godz. 15.00 do 23.00.  W sobotê
od godz. 10.00 do 23.00.  W niedzielê od godz. 11.00 do 22.00.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Prezes B.Z. Skarbek 288 8252

Klub SPK: Tobruk House, 15 Moore Street, Canberra City ACT 2601,
Tel: 248 6711, 248 6599.  Fax 248 6233.  Godziny otwarcia: Od
poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 9.00 do 21.00.  W sobotê i niedzielê
Klub jest nieczynny.

Ko³o Polek
Prezeska L. Zapa�nik 248 5152

Komisja O�wiatowa
Przewodnicz¹cy E. Pieñkowski 286 5906

Grupa Taneczna Wielkopolska
Przewodnicz¹ca K. Miko³ajczak 247 8132

Towarzystwo Sztuki i Rzemios³a Artystycznego
Przewodnicz¹ca Eta Rogoyska 242 9013

Polski Komitet Radiowy
Przewodnicz¹cy Arkadiusz Fabjanowski 293 2323

Audycje Polskiej Fali emitowane s¹ na fali 2XX, 1008 kHz w
poniedzia³ki od godz. 20.00 do 20.30

Polski O�rodek Duszpasterski im. Jana Paw³a II
Duszpasterz ks. Waldemar Szczepaniak  295 2603

Polish Catholic Centre, 211 Goyder Street, Narrabundah ACT  2604

dalszy ci¹g obok

W nowy 1997 rok Polska wesz≥a únieøna i mroüna, na
po≥udniowym wschodzie Polski pad≥ rekord zimna -36
stopni Celzjusza.  Ale tym razem nie mÛwi≥o siÍ w Polsce
o klÍsce øywio≥owej - mimo, øe rury centralnego
ogrzewania tu i Ûwdzie pÍka≥y, pociπgom zdarza≥o siÍ
spÛüniaÊ. Ale generalnie Polska dzielnie przesz≥a przez
te mrozy, moøna wiÍc sπdziÊ, øe jak siÍ usamodzielni≥a,
jakoú ludzie sobie radzπ, moøe nie mrozi juø strach przed
podejmowaniem samodzielnych decyzji no, bo na dobrπ
sprawÍ, kto mia≥ wydawaÊ dyrektywy - ch≥opakÛw z KC
juø nie ma, a inicjatywa samorzπdowa daje pozytywne
efekty. Natomiast na scenie politycznej to przede
wszystkim projekt Konstytucji oraz przygotowania do
kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu.

Aø siÍ wierzyÊ nie chcia≥o, gdy w gazetach polskich
pisano, øe Komisja Konstytucyjna lada dzieÒ przekaøe
do Sejmu zakoÒczony projekt Ustawy Zasadniczej czyli
nowej Konstytucji Rzeczpospolitej. Targowano siÍ i
targowano o ten projekt, ileø to dyskusji by≥o nad
preambu≥π, (preambu≥a - to s≥owo wprowadzajπce do
Konstytucji).

Nie bÍdÍ przytacza≥ szczegÛ≥Ûw, powiem tylko, øe
dzia≥a≥a w tej przepychance zasada ìdobre twoje, lepsze
mojeì, ale to, øe projekt Konstytucji trafi≥ do Sejmu,
sprawy jeszcze nie za≥atwia, bowiem naleøy pamiÍtaÊ,
øe od wielu miesiÍcy SOLIDARNOå∆ i partie do niej
zbliøone prezentujπ tzw. projekt spo≥eczny Konstytucji.
WiÍc nasuwa siÍ prostv wniosek - referendum
konstytucyjne.  Ale koalicja rzπdowa g≥Ûwnie ustami
przedstawicieli SLD zgadza siÍ na referendum, zresztπ
sami je proponujπ, ale tylko nad projektem komisji
sejmowej.  I w koÒcu nie wiadomo, czy chcπ tÍ
KonstytucjÍ zatwierdziÊ, czy teø grajπ aby graÊ.

Dziwne to gry, bowiem we wrzeúniowych wyborach
parlamentarnvch szans na wygranie raczej nie ma, ale
dziú jest w komfortowej sytuacji z absolutnπ wiekszosciπ
w Parlamencie.  Z jednej strony trudno to zrozumieÊ, ale
z drugiej moøna podejrzewaÊ, øe jest to jakaú gra
przedwyborcza.  WiÍc co nam pozostaje?  Uwaønie
przyglπdaÊ siÍ.

Natomiast jeøeli chodzi o kampaniÍ przedwyborczπ,
to juø od zesz≥ego roku niektÛre ugrupowania rozpoczÍ≥y
jπ.  Najwczeúniej zosta≥ utworzonv RUCH ODBUDOWY
POLSKI z mecenasem Janem Olszewskim na czele i
moøna powiedzieÊ, øe jest on na obecnej mapie wyborczej
ustabilizowany - liczba zwolennikÛw w granicach 10 -
12%. NastÍpnie powsta≥a wokÛ≥ SOLIDARNOåCI tzw.
Akcja Wyborcza Solidarnoúci, ktÛra w/g najnowszych
badaÒ ma od 26 do 29% zwolennikÛw i jest obecnie
wiodπca w rankingu, bowiem postkomuniúci z Sojuszu
Lewicy Demokratycznej majπ 22 - 26 %,  nastÍpnie klasuje
siÍ PSL i UW po 12% oraz UP 8%.

Oczywiúcie na dzieÒ dzisiejszy trudno wyrokowaÊ, kto
we wrzeúniu wygra, niemniej jednak naleøy
przypuszczaÊ, øe jak utrzyma siÍ tendencja obecna to
postkomuniúci w≥adzÍ stracπ, ale na rzeczywisty wynik
musimy poczekaÊ jeszcze ponad pÛ≥ roku.  To by by≥o
tyle o polityce na teraz, bowiem wbrew tym wszystkim
skargom Polska idzie do przodu, a spo≥eczeÒstwo polskie
samo przez siÍ prze do Europy. Kilka lat temu narzekano,
ludzie wszystkie pieniπdze co zarobiπ wydajπ, kupujπ
wszystko za gotÛwkÍ.  Obecnie wszystko odwrÛci≥o siÍ,
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ekonomiúci zaczynajπ narzekaÊ, øe spo≥eczeÒstwo sta≥o
siÍ bardzo konsumpcyjne i bardzo duøo kupuje na kredyt.

Przyk≥adem mogπ byÊ samochody, ktÛrych w roku 1996
sprzedano 420tys. o 50tys. wiÍcej niø w roku 1995, mowa
oczywiúcie o nowych samochodach.  Co prawda spad≥a
iloúÊ nowowybudowanych mieszkaÒ, ale jest tutaj
niezauwaøalna jedna prosta rzecz. Ludzie wykupujπ stare
mieszkania, ktÛre remontujπ na w≥asny koszt, a przecieø
przewaønie sπ to mieszkania duøe, usytuowane na
atrakcyjnych ulicach lub osiedlach. WiÍc w tym
przypadku liczba oddanych nowych mieszkaÒ nie jest
wyk≥adniπ wszystkiego.

Z nowym rokiem w Polsce przeprowadzono
reorganizacjÍ Rady MinistrÛw, zmniejszono liczbÍ
ministerstw, wprowadzajπc rÛwnoczeúnie dwa nowe,
Ministerstwo Skarbu oraz Ministerstwo Spraw
WenÍtrznych i Administracji.  Reorganizacja ta ma
usprawniÊ prace rzπdu, ale czy tak bÍdzie pokaøe czas.

Wydarzeniem ostatnich tygodni by≥o niespodziewane
odejúcie z rzπdu wicepremiera i min. finansÛw prof.
Grzegorza Ko≥odki, ktÛry przetrwa≥ na tym stanowisku
prawie przez trzy lata i o ktÛrym mÛwiono, øe Polskπ
rzπdzi koalicja SLD-PSL-Ko≥odko.  Odejúcie prof Ko≥odki
najczÍúciej t≥umaczone jest przez polskich dziennikarzy
jako przygotowania SLD do kampanii wyborczej, na czele
ktÛrej stanie najprawdopodobniej premier Cimoszewicz
(nota bene obecnie bezpartyjny), wiÍc bÍdzie moøna
mÛwiÊ o sukcesach rzπdu premiera Cimoszewicza,
bowiem nowomianowany wicepremier i minister prof.
Marek Belka to po pierwsze by≥y  doradca Aleksandra
Kwaúniewskiego a po drugie jest cz≥owiekiem
unikajπcym konfliktÛw, wiec najprawdopodobniej bÍdzie
powolny premierowi w jego manewrach
przedwyborczych.

Na zakoÒczenie przeglπdu wydarzeÒ przyda≥o by siÍ
przytoczyÊ jakiú ciekawy cytat, ale nic ostatnio nie wpad≥o
mi w oko, wiÍc pozwolπ PaÒstwo, øe przytoczÍ w≥asnπ
refleksjÍ. OtÛø co rzuca mi siÍ oddawna w oczy, rzπdzi
obecnie Polskπ koalicja absolutnie postkomunistyczna,
ale kaødy prawie z SLD jest bezpartyjny, czytamy bowiem
w notkach biograficznych ìdziú bezpartyjny, wczeúniej
by≥ cz≥onkiem PZPRì a desygnowany przez...  I to
zachowanie ciπgle mi przypomina dawne moje czasy
prawie przedszkolne, kiedy to Ûwczesny ìojciec narodu
polskiegoî przez pewien czas nosi≥ miano Prezydenta
PRL ale jak dziú pamiÍtam teø by≥ bezpartyjny - w
kaødym bπdü razie tak pisali wtedy w gazetach.  I tπ
ciekawostkπ koÒczÍ przeglπd wydarzeÒ w Polsce øyczπc
przyjemnej lektury dalszego ciπgu Kroniki.

Arkadiusz Fabjanowski

Weso³ego Alleluja!
¿yczy wszystkim

organizacjom polonijnym
i

wszystkim Rodakom
Redakcja Kroniki Polonii

Zmieniasz adres? Chcesz dalej otrzymywaæ Kronikê Polonii?
Krewni czy znajomi nie otrzymuj¹ Kroniki?

Zwróæ banderolê lub napisz do nas:  Kronika Polonii  GPO Box 1594  Canberra  ACT  2601

HUMOR Z DONOS”W
MrÛz úcisnπ≥
dzieÒ przed Wigiliπ, i trzyma do dziú. Synoptycy
zapowiadajπ, øe jeszcze potrzyma. W Warszawie nocπ
poniøej dwudziestu stopni mrozu, w dzieÒ kilkanaúcie.
Na ogÛ≥ bez wiatru, wiÍc daje siÍ øyÊ. Zresztπ úlicznie -
s≥oÒce, ostra widocznoúÊ, niestety ma≥o úniegu. Kraj, o
dziwo, funkcjonuje - musi to mieÊ coú wspÛlnego z
ustrojem, bo starsi  z nas pamietajπ epokÍ ìnie potrzeba
Bundeswehry, nam wystarczy minus czteryî.
(Donosy nr. 1975, 2.1.1997)

Premier W≥odzimierz Cimoszewicz
wyg≥osi≥ w piπtek w TVP mowÍ do narodu w rocznicÍ
stanu wojennego. Øe ìzabrak≥o umiejÍtnoúci, chÍci i
moøliwoúci porozumiewania siÍ, rozwiπzywania
trudnych spraw w drodze dialoguî. Jak s≥yszÍ coú
takiego, to robiÍ siÍ na staroúÊ wulgarna i cytujÍ
wieszczÛw : ìI stanÍ≥a sprawa na tem, jak pogodziÊ d..Í
z batemî.
(Donosy nr. 1969, 16.12.1996)

Rok wyborÛw
- wiÍc w sklepie sprzedano mi produkt pod nazwπ
ìKie≥basa Wyborczaî. Etykietka nie pisze wprawdzie
wprost jakie uprupowanie jest za kie≥basÍ
odpowiedzialne, ale wyraünie to sugeruje (ma kolor
czerwony). Sam produkt mi nie smakowa≥.
(Donosy nr. 1981, 10.1.1997)

Cytat tygodnia
ìNie moøemy domagaÊ siÍ od nikogo, øeby pamieta≥,
czy przez 40 lat ani razu nie wspÛ≥pracowa≥ z organamiî.
(Jerzy Jaskiernia, minister sprawiedliwoúci w rzπdzie
JÛzefa Oleksego, na posiedzeniu sejmowej komisji do
spraw ustawy lustracyjnej).
(Donosy nr. 1985, 16.1.1997)

Nowa twÛrczoúÊ Noblistki
Dotrzymujπc Europie kroku
obwo≥ano Cz≥owiekiem Roku
Wis≥awÍ w poznaÒskim ëWproúcieí.
Jeúli kochacie jπ - proúcie
o z≥agodzenie wyroku.

(Donosy nr. 1980. 9.1.1997)
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Miniony rok zakoñczyli�my dwiema znacznymi
imprezami o których warto wspomnieæ.

W listopadzie 1996r. odby³a siê w naszym Klubie
tradycyjna zabawa �Andrzejkowa�, zorganizowana
przez grupê organizatorów zabaw �Baw siê razem z
nami�. Mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e by³a to impreza
bardzo udana pod ka¿dym wzglêdem. Przy dobrze
dobranej muzyce, dobrym i urozmaiconym jedzeniu
oraz obficie zaopatrzonym barze wszyscy bawili siê
doskonale i mamy nadziejê, ¿e nastêpne zabawy bêd¹
równie udane jak ta. W grudniu jak co roku by³a
okazja do podzielenia siê op³atkiem i z³o¿enia sobie
�wi¹tecznych ¿yczeñ. Do Klubu przyby³o
nadspodziewanie du¿o osób , które mia³y okazjê do
spêdzenia tego wieczoru w prawdziwie �wi¹tecznym
nastroju i tak te¿ by³o.

Równie¿ w grudniu z okazji 15 - tej rocznicy
og³oszenia stanu wojennego w Polsce, odby³a siê
wystawa �Solidarno�ci�, przygotowana przez grupê
by³ych dzia³aczy zwi¹zku przy wydatnej pomocy
naszego Ko³a.

Wystawa zgromadzi³a szereg ciekawych i
pami¹tkowych eksponatów, udostêpniona by³a do
zwiedzania przez kilkana�cie dni i pozwoli³a wielu
zwiedzaj¹cym powróciæ pamiêci¹ do niestety przykrej
historii naszego narodu. Po okresie wakacyjnym,
kiedy to wszêdzie nast¹pi³o �zwolnienie tempa� przed
nami kolejne imprezy, na które chcieliby�my bardzo
serdecznie wszystkich zainteresowanych zaprosiæ.

25 lutego br. bêdziemy go�ciæ w naszym Klubie
kabaret �Pirania�. Organizatorzy zapewniaj¹ ¿e bêdzie
to ciekawa i zabawna impreza , która rozpocznie siê
o godz. 19.00 i na któr¹ bilety s¹ ju¿ w sprzeda¿y po
$25.00 za bilet. 16 kwietnia br. czeka nas kolejna
porcja wra¿eñ na weso³o w postaci wystêpu kabaretu
�Pigwa Show�.

Pocz¹tek przedstawienia o godz. 19.00 i bilety
równie¿ czekaj¹ na pañstwa w cenie $ 20.00 za bilet.

Nieco pó�niej wydarzenie o innym charakterze a
mianowicie jak co roku bêdziemy uroczy�cie
obchodziæ �Anzac Day�.

Ze wzglêdu na 50 - lecie �wiatowego SPK grupa
polskich kombatantów we�mie udzia³ w marszu jako
trzecia kolumna, co stanowi du¿e wyró¿nienie i o co
Prezes naszego Stowarzyszenia usilnie zabiega³.
Zapraszamy i zachêcamy wszystkich do udzia³u w
marszu a szczególnie w tym roku, który jest rokiem
znacz¹cego jubileuszu dla SPK. Po marszu jak zawsze
odbêdzie siê obiad ¿o³nierski, a zatem do zobaczenia.

H.Szaliñska
Sekretarz Ko³a

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w Kanberze
za 1 kwarta≥ 1997
Na wstÍpie wracam do Wieczoru Wigilijnego 15.12.96.
Impreza przygotowanna przez Ko≥o Polek, a
sfinansowana przez Klub Or≥a Bia≥ego, pozwoli≥a przeøyÊ
licznie zebranej Polonii wieczÛr upiÍkszony naszymi
tradycjami jak choinka, ≥amanie Op≥atkiem, úpiewanie
kolÍd, a zakoÒczy≥a siÍ smacznπ kolacjπ ze wspania≥ymi
sa≥atkami i ciastami przygotowanymi przez Panie z Ko≥a
Polek.  Przy stole oficjalnym wúrÛd reprezentantÛw
naszych organizacji i duszpasterza ksiÍdza St. Lipskiego

mieliúmy p. BeatÍ Starczewskπ - nowπ radcÍ Ambasady
RP w Kanberze z mÍøem i dzieÊmi.  DziÍkujemy Pani
Radcy za øyczenia skierowane do zebranych oraz Jej
cÛreczce Justynce, i Kalince, wnuczce p. I. ålaskiej-Bell
za piÍkne deklamacje . RÛwnieø serdeczne dziÍki p. W.
Domaschenz za recytacje i p. J. Kraciukowi za
akompaniament do kolÍd.  OcenÍ wieczoru zostawiam
uczestnikom, myúlÍ jednak, øe by≥ przyjemny i pe≥en
úwiπteczngo nastroju. Przeprowadzona w czasie Wigilii
zbiÛrka na grupÍ tanecznπ Wielkopolska da≥a $ 170.-.
Grupa przygotowuje siÍ do nastÍpnego festivalu POL-
ART  97, ktÛry odbÍdzie siÍ w Melbourne pod koniec
grudnia tego roku. Ko≥o Polek wrÍczy≥o Wielkopolsce
$300.- jako zaczπtek sumy potrzebnej na pokrycie
kosztÛw przejazdu do Melbourne. DziÍkujemy
m≥odzieøy za pomoc przy Wigilii.

RÛwnieø przed åwiÍtami Boøego Narodzenia Prezeska
p. Zapaúnik i sekretarka H. WodziÒska wziÍ≥y udzia≥ w
zakoÒczeniu roku szkolnego na zaproszenie szko≥y
polskiej na Phillip. Sala pe≥na by≥a rodzicÛw i dzieci,  ktÛre
przygotowa≥y czÍúÊ artystycznπ.  Podziwia≥yúmy
entuzjazm dzieci i wspania≥e wyniki pracy grona
nauczycielskiego. Na podkreúlenie zas≥uguje zaintereso-
wanie øyciem Polonii kanberskiej klas 11 i 12, ktÛre
przygotowaly krÛtki zarys historyczny kilku organizacji
jak Ko≥o Polek, Klub Or≥a Bia≥ego i Szko≥y Polskiej w
Kanberze. Ko≥o Polek dziÍkuje pannie Dorocie Suchom-
skiej za ≥adnie opracowanπ krÛtkπ historiÍ Ko≥a Polek.
Jeden egzemplarz zosta≥ nam ofiarowany, w podziÍko-
waniu z≥oøy≥yúmy ofiarÍ $ 100.- na potrzeby szko≥y.

PodziÍkowanie naleøy siÍ rÛwnieø p. Gajewskiemu za
piÍknie wykonany treúciowo  i  technicznie projekt na
temat Klubu Or≥a Bia≥ego.  Tego rodzaju wypracowania
dajπ m≥odzieøy wglπd w historiÍ tutejszej Polonii w
oparciu o autentyczne dokumenty, co mam nadziejÍ
pomoøe powiπzaÊ prace dzisiejszej Polonii z przesz≥oúciπ.
Za ten pomys≥ serdeczne gratulacje dla p. £abuda.

Kalendarz imprez nowego roku 1997 otworzy≥
tradycyjny juø stÛ≥ z ciastami z okazji Australia Day
Multicultural Festival w dn. 8.2.97.  Nasz apel do
wszystkich o ciasta przyniÛs≥ odzew, dosta≥yúmy ciasta
rÛwnieø z poza Ko≥a Polek, wúrÛd nich od pp.
Miko≥ajczak, B. Belzowskiej,   B. Baranowskiej, E.
RzÍúnickiej,

Kierowniczkπ sto≥u by≥a V-ce prez.  A. ZiÛ≥kowska.
Dyøury przy sprzedaøy pe≥ni≥y panie: I. Adamczewska,
J. Cox, T. Nowak, wieczorem prez.  L. Zapaúnik i V-ce
prezes L. Zawartko. Pani I. Tomaszewska by≥a tym razem
nieobecna ale usprawiedliwiona, urodzi≥ siÍ Jej pierwszy
wnuk i chcia≥a byÊ z cÛrkπ. Nowej babci Irenie i
szczÍúliwej mamie p. Danusi z mÍøem, S. Davies,
sk≥adamy serdeczne gratulacje.

Wyniki finansowe sto≥u nie przekroczy≥y naszych
oczekiwaÒ, ale biorπc pod uwagÍ straszny upa≥ tego dnia,
by≥y bardzo dobre.  Po uiszczeniu op≥aty za stoisko, ktÛra
wynosi $ 150.- osiπgnÍ≥yúmy wynik z lat ubieglych.
DziÍkujemy wszystkim Paniom za smaczne wypieki; ze
wzglÍdu na trwajπcπ spiekotÍ tego dnia by≥o to duøe
poúwiÍcenie, ktÛre ca≥kowicie doceniamy. Jak zwykle
nasza za≥oga techniczna w osobach p. Tadeusza
Zapaúnika z rodzinπ, p. J. Zawartko i p. St. ZiÛ≥kowskiego
dzielnie sta≥a na posterunku aø do pÛ≥nocy.  DziÍkujemy
panom za to b. serdecznie. Brak nam by≥o naszej
nieodøa≥owanej p. Iboji Oziemkiewicz, ktÛra zawsze
mia≥a swπ funkcjÍ przy stole.
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Panie J. Cox, A. Zió³kowska i T. Nowak przy stole
z ciastami na Australia Day 1997

fot. J. Cox

Komisja O�wiatowa
SZKO£A  POLSKA  w PHILLIP  COLLEGE

Witamy wszystkich zwiπzanych z polskπ szko≥π w roku
szkolnym 1997! Naszej m≥odzieøy w nowym roku
szkolnym  øyczymy duøo zapa≥u do pracy oraz dobrych
wynikÛw w nauce.

W dniu 7 lutego 1997 rozpoczÍliúmy zapisami Nowy
Rok Szkolny 1997 w Polskiej Szkole w Phillip.

Kierownik Szko≥y pan Edward PieÒkowski przedstawi≥
przyby≥ym rodzicom oraz dzieciom  nauczycieli
prowadzπcych zajÍcia.  Przypomnia≥ teø o obowiπzkach
uczniÛw oraz o waønoúci dokonywania regularnych op≥at
za szko≥Í.

W dniu 14 lutego natomiast, oficjalnego otwarcia roku
szkolnego dokona≥ Ksiπdz Edmund Budzi≥owicz
celebrujπc MszÍ åwiÍtπ z udzia≥em ca≥ej m≥odzieøy
szkolnej, grona nauczycielskiego i zebranych rodzicÛw.
Msza by≥a wzbogacona w nowe pieúni koúcielne, ktÛre
do rozdanego tekstu úpiewali wszyscy zgromadzeni.
DziÍkujemy za to uroczyste rozpoczÍcie i myúlÍ, øe tym
osobistym zaangaøowaniem siÍ w øycie szko≥y Ksiπdz

KO£O POLEK ----- ci¹g dalszy ze str.  4
Jeszcze nie przebrzmia≥y wraøenia tej upalnej soboty

8.2.97 a tu juø 8.3.97 mia≥yúmy nastÍpny stÛ≥ z okazji
Canberra Day.  Dziwnie te dwie imprezy wydajπ siÍ byÊ
bardzo blisko siebie w tym roku. O wynikach tej drugiej
damy znaÊ w nastepnej Kronice.

Pod koniec roku poøegnaliúmy ks. K. Chwa≥ka, ktÛry
by≥ z nami przez 2 lata.  DziÍkujemy za Jego
duszpasterstwo.  Razem z nowym rokiem przywitaliúmy
nowego ksiÍdza Budzi≥owicza.

W zwiπzku ze zmianπ sytuacjii politycznej w Polsce
Zjednoczenie Polek w Australii i N.Z, (ktÛrego jesteúmy
cz≥onkiem) wprowadzi≥o stosowne poprawki do swego
statutu. Oto niektÛre z nich:
Art-3. Zjednoczenie Polek jest federacjπ organizacji Polek,
opierajπcych siÍ na demokratycznych zasadach wolnoúci,
sprawiedliwoúci i poszanowania praw cz≥owieka.
Art-4. Celem Zjednoczenia Polek jest
f. Utrzymanie polskoúci na emigracji.
Art. 5  Za≥oøenia ideowe:
a. Utrzymanie i popieranie ürÛde≥ kultury polskiej w kraju
osiedlenia; a mianowicie: prasy wydawnictw i oúwiaty,
b. Przekazywanie kultury polskiej nastÍpnym
pokoleniom
c.  WspÛ≥praca z duchowieÒstwem polskim na emigracji
e. Obowiπzkiem moralnym kaødej Polki powinno byÊ
naleøenie do polskiej organizacji i branie udzia≥u w jej
pracach.

Prezeska Zjednoczenia Polek w Australii p. inø. Maria
Krupska zosta≥a odznaczona w dn. 26.6.96 przez
Prezydenta RP.  KRZYØEM KOMANDORSKIM
ORDERU ZAS£UGI R.P. za ca≥oúÊ swej 40-letniej pracy
spo≥ecznej dla Emigracji, dla Polski  i PolakÛw w Rosji.
Odznaczenie zosta≥o Jej wrÍczone przez Konsula
Generalnego w Sydney p. Wies≥awa Osuchowskiego, na
akademii z okazji Dnia 11-Listopada w dn. 17.11.96.

Sk≥adamy tej bardzo zas≥uøonej Polce i spo≥eczniczce
serdeczne gratulacje. Jest Ona:  Za≥oøycielkπ Zjednoczenia
Polek w Australii i NZ, inicjatorkπ åwiatowego
Zjednoczenia Polek i jego pierwszπ prezeskπ przez 6 lat
(wybrana w 1978 ), oraz wspÛ≥organizatorkπ :

I Zjazdu åwiat. Polek w Toronto w 1978 r.
II Zjazdu åwiat. Polek w Londynie w 1984 r
III Zjazdu Polek w Krakowie w 1992 r.
Inicjatorkπ i organizatorkπ I. Polskiego Festiwalu POL-

ART w Sydney w 1975 r.

W obliczu åwiÍta Kobiet ( 8 marca ) cieszymy sie Jej
osiπgniÍciami, do ktÛrych i nasze Ko≥o dok≥adalo
znaczπce cegie≥ki.

Øyczymy p. Marii Krupskiej duøo zdrowia, si≥ i zapa≥u
do dalszej pracy na niwie spo≥ecznej.

DziÍkujemy serdecznie PaÒstwu T.M. Pacek za
ofiarowane 2 maszyny do pisania do uøytku Ko≥a Polek,
co u≥atwi bardzo pracÍ sekretariatu.

A teraz sprawy finansowe: OprÛcz $ 300 dla Wielkopolski
wyp≥aci≥yúmy $ 100 dla szko≥y na Phillip i $ 50.- dla
Childrenís Cancer Institute of Australia, w ostatnich trzech
miesiπcach.

W najbliøszym czasie (kiedy skoÒczπ siÍ upa≥y)
planujemy wycieczkÍ-pielgrzymkÍ do Sanktuarium
Maryjnego w Berrima.

Poøegnaliúmy rÛwnieø na ostatniej Wigilii II Sekretarza
Ambasady RP. p. J. Soko≥owskiego z Ma≥øonkπ, ktÛry po
3-letniej kadencji wrÛci≥ do Polski.

Na ostatnim Zjeüdzie Rady Naczelnej Polskich
Organizacji w Australii w styczniu zosta≥ wybrany nowy
prezes tej organizacji,  ktÛrym zosta≥ p. inø. Ryszard
Majchrzak z Kanbery (by≥y prezes Rady na ACT).
Zwolnione stanowisko prezesa Rady na ACT objπ≥ p. A.
Fabjanowski, szanowany cz≥onek miejscowej Polonii. Obu
nowym prezesom sk≥adamy serdeczne gratulacje i
øyczenia wielu si≥, zapa≥u i wytrwania w trudnej pracy
spo≥ecznej.

H. WodziÒska
Sekretarka K.P.

PS. ØYCZENIA
18.3.97 koÒczy 70 lat swego pracowitego øycia p. Tadeusz
Zapaúnik, mπø prezeski Ko≥a Polek w Kanberze.

Jest on szeroko znanym i lubianym spo≥ecznikiem tak
wúrÛd ìstarejî jak i ìnowejî Polonii.  Bra≥ udzia≥ w øyciu
naszej grupy etnicznej od poczπtku jej zorganizowania.
By≥ nauczycielem w szkole polskiej w latach 50-tych,
prezesem Klubu Or≥a Bia≥ego w latach 80-tych i w
dalszym ciagu jest aktywny spo≥ecznie.  Aktualnie jest
MÍøem Zaufania Klubu Or≥a Bia≥ego.

S≥uøy rÛwnieø wielkπ pomocπ technicznπ Ko≥u Polek
od wielu lat, za co przy tej okazji bardzo dziÍkujemy.

Solenizantowi sk≥adamy serdeczne gratulacje i øyczenia
zdrowia i szczÍúcia w gronie rodziny, oraz spe≥nienia
wszystkich zamierzeÒ i si≥ do dalszej pracy spo≥ecznej.

Ko≥o Polek w Kanberze
H. WodziÒska, Sekretarz

dokoñczenie na stronie 6
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Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

M. Lewkowicz .................................... $  50,00
A. Bator ............................................ $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.
Czeki na Fundusz Kroniki nale¿y wystawiaæ na
Council of Polish Organizations in the ACT

W Klubie Or≥a Bia≥ego w dniu 9 Lutego 97 odby≥o siÍ
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze.

Zebranie mia≥o bardzo burzliwy character,  a to ze
wzglÍdu na kontrowersyjne podejúcie wielu cz≥onkÛw
do pracy zarzπdu i problemÛw ktÛre pojawi≥y siÍ  w ciπgu
dzia≥alnoúci pracy w Klubie. W koÒcu zgodnie z wolπ
uczestnikÛw zebrania wybrano nowy zarzπd, ktÛrego
sk≥ad przedstawia siÍ nastÍpujπco :
Prezes Klubu - Andrzej Miko≥ajczak
Vice Prezes -  Ryszard BuszyÒski
II. Vice Prezes - Henryk Korab
Sekretarz i Imprezowy - Witold Rejlich
Z-ca Sekretarza - Irena ålaska-Bell
Skarbnik - Maria Pacek
Z-ca Skarbnika - Andrzej Grabowski
Gospodarz Klubu - JÛzef Ho≥owienko
W sk≥ad Komisji Rewizyjnej wesz≥y nastepujπce osoby :
Bogdan Lisowski
Waldek Obara
Pawe≥ Wywsik

Na stanowisko mÍøa zaufania (public officer) zosta≥
ponownie wybrany p. Tadeusz Zapaúnik. Kierownikiem
Baru jest nadal Charlie Kral. Z przyjemnoúciπ moøna
powiedzieÊ, øe praca w Klubie wraca do normy.
Nowowybrany prezes wziπ≥ siÍ energicznie do pracy,
albowiem ma przed sobπ trudne i powaøne problemy
do rozwiπzania.

Klub pracuje normalnie: bar czynny, wszystkie sekcje
aktywne, pracujπ jak zwykle, a drzwi Klubu otwarte
goúcinnie dla wszystkich.  Serdecznie zapraszamy.

Za Zarzπd Klubu Or≥a Bia≥ego
Irena ålaska Bell

Komisja O�wiatowa ----- ci¹g dalszy ze str.  5
Edmund zdoby≥ sobie serca i sympatiÍ zebranej
m≥odzieøy i ich rodzicÛw.

Jak co roku zasz≥y pewne zmiany w gronie
nauczycielskim.  Odeszly nastÍpujπce osoby: pani Stella
Jakubaszek klasa zerowa, pani Maria KrÛlikowska klasa
3/4, pani Ma≥gorzata DalczyÒska klasa 9/10 oraz pani
Bogus≥awa £abuda uczπca j. polskiego w klasie 11/12.
Wszystkim wymienionym serdecznie dziÍkujemy za
wk≥ad pracy, poúwiÍcenie i zaangaøowanie w nauczanie
m≥odzieøy.

Mimo tak duøych ubytkÛw w sk≥adzie nauczycielskim
uda≥o nam siÍ przy odrobinie szczÍúcia skompletowaÊ
nowe grono nauczycielskie.
P. Dorota BabiÒska klasa zerowa,
P. Ewa Chodasewicz klasa 1/2,
P. Edyta Kucharska klasa 3/4,
P. Halina Kobia≥ka klasa 5/6,
P. Ma≥gosia Anczewska klasa 7/8,
P. Adam BabiÒski klasa 9/10
P. Joanna Dπbrowska klasa 11/12 - jÍzyk polski,
P. Stefan Gajewski - historia/literatura

Wszyscy nauczyciele majπ wyøsze wykszta≥cenie i
doúwiadczenie w pracy pedagogicznej. Øyczymy im
owocnej pracy oraz duøo zadowolenia i satysfakcji z
nauczania naszej m≥odzieøy.

Pan Stefan Gajewski poza rolπ nauczyciela historii i
literatury w klasie 11/12 dodatkowo przejπ≥ sprawy
edukacji w szkole. BÍdzie siÍ zajmowa≥ ujednoliceniem i
zmodernizowaniem programÛw nauczania dla
poszczegÛlnych klas.  RÛwnoczeúnie rewidowane sπ
programy dla klasy 11 i 12, gdyø akredytacja, ktÛrπ szko≥a
posiada, up≥ywa  z koÒcem bieøπcego roku.  Pan Stefan
Gajewski oraz pani Joanna Dπbrowska sπ odpowiedzialni
za przygotowanie nowych programÛw w celu
przed≥uøenia akredytacji na nastÍpne 4 lata.  Pani Barbara
Ømijewska, ktÛra przygotowywa≥a istniejπce programy
bÍdzie rÛwnieø wspÛ≥pracowa≥a przy opracowaniu
nowych programÛw.

Chcia≥abym zaznaczyÊ, øe Szko≥a Polska w Phillip
jest jedynπ polskπ szko≥π w Kanberze, ktÛra posiada
akredytacjÍ na kurs maturalny jÍzyka polskiego (tj
klasÍ 11 i 12).  DziÍki temu, wyniki uczniÛw klas 11/12
uczÍszczajπcych do tej szko≥y, wpisywane sπ na
úwiadectwa szkÛ≥ australijskich.  Punkty osiπgniÍte w
klasach 11 i 12 z jÍzyka polskiego sπ brane pod uwagÍ
do punktacji na wyøsze uczelnie (TER).  Dlatego teø,
informujemy tπ drogπ wszystkich zainteresowanych,
aby osoby, ktÛre planujπ chodziÊ na kurs maturalny
jÍzyka polskiego, rozpoczÍ≥y naukÍ w naszej szkole,
minimum od klasy 10.  Przypominamy, øe wymogiem
uczestnictwa w nauce jÍzyka polskiego w klasach
maturalnych jest dobra znajomoúÊ jÍzyka w mowie i w
piúmie.  Poza wyk≥adami m≥odzieø pisze prace
semestralne, testy na koniec kaødego semestru, oraz
liczne Êwiczenia i zadania domowe.  Wyniki uczniÛw
podawane sπ do Ministerstwa Oúwiaty i przez nich sπ
weryfikowane.

Kontynuujπc zmiany chcÍ podaÊ, øe obecnie rolÍ
skarbnika po pani G. SieÒko, przejπ≥ pan E. NodzyÒski.
Ze wzglÍdu na niewystarczajπce fundusze szkolne
musieliúmy zrezygnowaÊ z p≥atnej funkcji bibliotekarki.
Planujemy sprawy biblioteki przekazaÊ w zakres
obowiπzkÛw dyøurujπcym co piπtek rodzicom.

ZEBRANIE SZKOLNE
W dniu 21 marca 1997 o godzinie 18.20 odbÍdzie siÍ w

Polskiej Szkole w Phillip zebranie rodzicielskie.
Kierownik Edward PieÒkowski zapozna wszystkich
uczestnikÛw ze zmianami w szkole polskiej oraz planami
na przysz≥oúÊ, nb. planujemy dokooptowaÊ wiÍcej osÛb
do Komisji Oúwiatowej. W programie zebrania bÍdzie
teø sprawozdanie skarbnika.  Serdecznie zapraszamy i
prosimy o liczny udzia≥.

PODZI KOWANIE
DziÍkujemy Pani Ambasador dr. Agnieszce

MorawiÒskiej za zakupienie dla Polskiej Szko≥y radia z
moøliwoúciπ uøywania kaset magnetycznych.  BÍdzie ono
bardzo przydatne w rÛønych zajÍciach szkolnych.

KONTAKTY  SZKOLNE:
Kierownik Edward PieÒkowski tel:  2865906,
Nauczyciel Stefan Gajewski tel   2314273

Halina Stawska
Komisja Oúwiatowa

Klub Or³a Bia³ego

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który s³u¿y
dla naszego wspólnego dobra.
Adres: GPO Box 4412, Sydney
NSW 2001
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Clover Computing
oferuje

us³ugi Internetowe:
dostêp do Internetu,  pocztê elektroniczn¹ (e-mail),

 World Wide Web, reklamê na Internecie,
kontakt z Polsk¹.

tel: 285-2421
e-mail: office@clover.com.au

WWW: http://www.clover.com.au

Terminarz Audycji Polskiej Fali na stacji 2XX (1008
KHz) w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8 wieczorem
17.03.97 Zofia Sêk-Sêkalska 288 0694
24.03.97 Irena �laska-Bell 247 5526
31.03.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
07.04.97 Zofia Sêk-Sêkalska 288 0694
14.04.97 Irena �laska-Bell 247 5526
21.04.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
28.04.97 Zofia Sêk-Sêkalska 288 0694
05.05.97 Irena �laska-Bell 247 5526
12.05.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
19.05.97 Zofia Sêk-Sêkalska 288 0694
26.05.97 Irena �laska-Bell 247 5526
02.06.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
09.06.97 Zofia Sêk-Sêkalska 288 0694
16.06.97 Irena �laska-Bell 247 5526
23.06.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323

Stwierdzi≥em niedawno, øe juø dziesiÍÊ lat minÍ≥o od
czasu, gdy po raz pierwszy zaczπ≥em korzystaÊ z
Internetu. Wiele siÍ przez ten czas zmieni≥o, ale
zasadnicza struktura Internetu przetrwa≥a. Jednym z
najwaøniejszych elementÛw tej struktury jest tzw.
ìDomain Name Systemî, a wiÍc system pozwalajπcy nam
na uøywanie adresÛw, ktÛre lokalizujπ nas w obrÍbie
domen, subdomen, itd. Adresy internetowe najlepiej
czytaÊ od koÒca. Tak wiÍc na przyk≥ad mÛj adres
domowy marek@clover.com.au czytamy w ten sposÛb: au
- oznacza domenÍ obejmujπcπ AustraliÍ, com oznacza
subdomenÍ zawierajπcπ w sobie firmy (od ìcompanyî),
zaú clover to nazwa subsubdomeny ktÛrej
administratorem jest firma ìClover Computingî. To zaú
co stoi przed znaczkiem @ to mÛj identyfikator
uøytkownika systemu.

Adresy w Polsce zazwyczaj wyglπdajπ podobnie. Z
tym, øe ostatni cz≥on adresu stanowi zwykle domena .pl
oznaczajπca w kodzie miÍdzynarodowym PolskÍ. Ale
dalsza struktura adresu bywa rozmaita. W Polsce czÍsto
uøywa siÍ domen terytorialnych, a wiÍc bywajπ na
przyk≥ad adresy koÒczπce siÍ na .kalisz.pl czy .wroc.pl. Z
drugiej strony, bywa teø, øe bezpoúrednio przed nazwπ
domeny pl stoi nazwa firmy. Na przyklad ìGazeta
Wyborczaî jest w≥aúcicielem domeny gazeta.pl, zaú
prezydent RP kaza≥ sobie zarejestrowaÊ domenÍ
president.pl. Jest to moøe uzasadnione w przypadku
duøych firm, ktÛre chcπ na bazie w≥asnej domeny
zbudowaÊ strukturÍ regionalnπ, ale bywa teø
kontrowersyjne.

NajwiÍksze kontrowersje budzi obecnie sam system
rejestracji domen. £atwa, chwytliwa nazwa domeny
zaczyna byÊ czymú wartoúciowym. Przez pewien czas
system rejestracji domen w Australii nie zezwala≥ w
zasadzie na rejestrowanie nazw bÍdπcych s≥owami
potocznymi. Nikt wiÍc nie mÛg≥by zarejestrowaÊ np.
domeny tourism.com.au. Internet jest jednak tworem
miÍdzynarodowym i firmy australijskie zaczÍ≥y po prostu
rejestrowaÊ swoje domeny w Stanach Zjednoczonych.
Kosztuje to tylko 50 dolarÛw na rok i moøna staÊ siÍ na
przyk≥ad posiadaczem domeny o nazwie billabong.com
(z tym, øe ta nazwa juø jest zarejestrowana). Domeny
amerykaÒskie nie majπ na koÒcu nazwy koÒcÛwki z
nazwπ kraju. Firmy polskie rÛwnieø zaczynajπ korzystaÊ
z tej drogi.

W ten sposÛb przejrzysty system domenowy
zagmatwa≥ siÍ kompletnie. Otrzymujπc list od kogoú z
adresem z koÒcÛwkπ .com nie moøna juø zak≥adaÊ, øe
list ten przyszed≥ z Ameryki. KoÒcÛwka .au czy .pl nie
jest juø konieczna. Dochodzi do tego jeszcze system tzw.
domen wirtualnych. Wielu uøytkownikÛw Internetu
chcia≥oby byÊ widocznych na nim pod ≥adnπ, ≥atwπ do
zapamiÍtania nazwπ. Na przyk≥ad firma ìKowalski
Computersî z Kanbery mog≥aby chcieÊ mieÊ adres
pocztowy: sales@kowalski.com.au  (uwaga: kowalski.com
juø istnieje!) i stronÍ WWW pod adresem http://
www.kowalski.com.au. Ale pan Kowalski nie ma ochoty (i
funduszy) by ustawiÊ specjalny komputer pod≥πczony
do Internetu, ktÛry obs≥ugiwa≥by ruch pocztowy i proúby
o strony WWW.

Istnieje proste rozwiπzanie: ktoú z istniejπcych
dostawcÛw Internetu (np wspomniana firma Clover
Computing) bez k≥opotÛw moøe kazaÊ swojemu
serwerowi by ten udawa≥ przed úwiatem, øe nazywa siÍ
kowalski.com.au i spe≥nia≥ odpowiednie funkcje dla
wirtualnej domeny kowalski.com.au. Jeden komputer,
odpowiednio skonfigurowany, obs≥uøyÊ moøe nawet
setki domen wirtualnych.

Przypuszczam, øe nied≥ugo juø dojdzie do procesÛw
sπdowych majπcych na celu ustalenie prawowitych
w≥aúcicieli domen - spraw spornych moøe byÊ bardzo
wiele - niedawno otrzyma≥em list od przedsiÍbiorcy
oferujπcego nazwy domen do odsprzedania, w tym tak
chwytliwe nazwy jak brisbane.net, czy canberra.net. Tak
jak w przypadku znakÛw firmowych, pewne
ograniczenia sπ konieczne.

A jeúli kogoú z czytajπcych zainteresuje, skπd naprawdÍ
jest przysy≥ana poczta z trudnym do zinterpretowania
adresem zwrotnym, to radzÍ zapoznaÊ sie z programami
nslookup i whois dostÍpnymi rÛwnieø w wersji dla
Windows.

Marek SamoÊ

Dnia 6 stycznia 1997 r. zmar≥ nagle

å.P. JÛzef Banucha
Prochy Jego zosta≥y przeniesione do grobu
rodzinnego w Polsce.
Pragniemy wyraziÊ serdeczne podziÍkowanie
wszystkim przyjacio≥om i znajomym, ktÛrzy wziÍli
udzia≥ w Mszy åw. i odprowadzili cia≥o Zmar≥ego
na cmentarz. DziÍkujemy teø za wyrazy
wspÛ≥czucia, ktÛre dodawa≥y nam otuchy w tych
trudnych dla nas chwilach.
SzczegÛlnie dziÍkujemy KsiÍdzu W≥odzimierzowi
StefaÒskiemu za odprawienie Mszy øa≥obnej i
ceremonii pogrzebowej oraz Panu Arkadiuszowi
Fabjanowskiemu za og≥oszenia w polskiej audycji
radiowej.

Pogrπøona w g≥Íbokim smutku
Rodzina
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Basia Meder

ci¹g dalszy obokfot. Basia Meder
Rodzina pingwinów magellañskich, Chile

GÛrzysta Patagonia w po≥udniowej czÍúci Chile by≥a
moim wymarzonym celem wÍdrÛwki od wielu lat. I oto
w styczniu 1996 roku, w 283 dniu podrÛøy dooko≥a
úwiata, wylπdowa≥am w Santiago, stolicy Chile.

Pierwszπ radoúÊ wywo≥a≥y duøe, soczyste truskawki,
roz≥oøone na wielu kolorowych straganach,  ktÛre
zaprasza≥y do kupna. Pierwszy kupiony przeze mnie kilo-
gram niemaløe po≥knÍ≥am w mgnieniu oka. Po
poprzednich odwiedzanych przeze mnie krajach
Ameryki Po≥udniowej, gdzie uwaøaÊ musia≥am na
spoøywanie surowych owocÛw, cieszy≥am siÍ na
moøliwoúÊ bezpiecznego najedzenia siÍ nimi w Chile.

Villa Alemana, pierwsza miejscowoúÊ, ktÛrπ
zwiedzi≥am, leøy 150 kilometrÛw na pÛ≥noc od Santiago.
Przez kilka dni by≥am tutaj goúciem Señory Blanca, 86-
letniej babci poznanej w Kanberze. Czu≥am siÍ u niej jak
w domu rodzinnym. Z jej bardzo umuzykalnionπ rodzinπ
spedzi≥am kolejne dni i wieczory na rozmowach,
úmiechach i graniu na takich instrumentach jak gitara,
harmonia i organki.

Oczywiúcie w tym kraju trudno úwiÍtowaÊ bez s≥yn-
nego na úwiecie wina chilijskiego oraz pisco - wÛdki, ktÛrπ
miesza siÍ z coca colπ. Po ostatnich kilku tygodniach
pe≥nych napiÍcia i niepokojÛw spowodowanych mojπ
niepewnπ sytuacjπ finansowπ, ktÛra mog≥a oznaczaÊ
natychmiastowπ koniecznoúÊ powrotu do Australii,
pobyt w Villa Alemana by≥ zbawienny. DziÍki serdecz-
noúci tej chilijskiej rodziny, a specjalnie Any i Manuela,
ma≥øeÒstwa na sta≥e mieszkajπcego w Szwecji, nabra≥am
nowych si≥ i energii na kontynuowanie mojej podrÛøy.

Ana i Manuel zaprosili mnie na wycieczkÍ do
Valparaiso, ich rodzinnego miasta, najwiÍkszego portu
Chile. Z centrum miasta, do domÛw po≥oøonych na
stromych, nadmorskich wzgÛrzach, moøna sie dostaÊ
wsiadajπc do staroúwieckich  kolejek linowych. Kolejki
przypomina≥y te polskie z Guba≥Ûwki w Zakopanem.

Valparaiso s≥ynie z wielkiego bazaru rybnego i
niezliczonej iloúci restauracji podajπcych dary morza.
Patrzy≥am szeroko otwartymi oczami na marinescu,
lokalny przysmak. Postawiono przede mnπ ogromnπ
miskÍ z kilkunastoma mi nieznanymi przyrzπdzonymi
stworami morza. By≥y to rÛønorodne ma≥øe i úlimaki.
Pytanie ìa co to?î powtarza≥am wielokrotnie nie majπc
pe≥nego przekonania do tego co nadziewa≥o siÍ na mÛj
widelec. Ale okaza≥o siÍ to wspania≥π ucztπ.

Niedaleko Valparaiso i Villa Alemana znajduje siÍ Viña
del Mar, s≥ynne w Ameryce Po≥udniowej nadmorskie
letnie uzdrowisko, przypominajπce Sopot. Jest tu
rÛwnieø jak w Sopocie popularny festiwal piosenki
gromadzπcy tysiπce rozbawionych turystÛw z ca≥ego
Chile i Argentyny.

Zostawiajπc za sobπ rozúpiewane t≥umy ruszy≥am dalej
na po≥udnie kontynentu Ameryki. Po kilkunastu
godzinach jazdy wygodnym autobusem z lotniczymi
siedzeniami dotar≥am do miasta Osorno. Tu zaczyna siÍ
Park Narodowy Puyehue i rozleg≥y Region Jezior. S≥ynπ
one z wielu gorπcych ürÛde≥, Aguas Calientes. Niestety,
czÍste sπ tu rÛwnieø deszcze i w czasie mojej wycieczki
w ten region ocieka≥am strugami wody. Otoczona by≥am
soczysto zielonym lasem tropikalnym. Ulewny deszcz
nie zniechÍca≥ jednak wielu chilijskich turystÛw.
Podziwia≥am widoczne nad rzekπ.....parasole, ktÛre
chroni≥y od deszczu kπpiπcych siÍ w gorπcych,
parujπcych ürÛde≥kach.

Mia≥am jednak doúÊ tej pogody. Strugi deszczu na
szybach autobusu wp≥ynÍ≥y na nag≥π zmianÍ mojej
decyzji celu wÍdrÛwki. Niespodziewanie dojecha≥am
znacznie dalej na po≥udnie do duøego miasta Puerto
Montt. Ale i tu stale la≥ deszcz. Jak przygoda to przygoda.
Szybko podjÍ≥am nowπ decyzje i dwie godziny pÛüniej
.... siedzia≥am w samolocie oglπdajπc z zapartym tchem
oúnieøone szczyty wymarzonej Patagonii! Wylπdowa≥am
w Punta Arenas, mieúcie portowym leøπcym nad
Cieúninπ Magellana, oddalonym ponad dwa tysiπce
kilometrÛw na po≥udnie od Santiago. Snujπc siÍ po Punta
Arenas uk≥ada≥am plan dalszej podrÛøy. Spotka≥am tu
wielu podrÛønikÛw kierujπcych siÍ na wÍdrÛwkÍ gÛrskπ
w Patagonii. NajwiÍkszym jednak zaskoczeniem by≥o
przypadkowe spotkanie uliczne z trÛjkπ PolakÛw,
studentÛw geografii z Warszawy: Sylwiπ, Leszkiem i
Bartkiem. Postanowiliúmy za tydzieÒ wyruszyÊ w gÛry.

W miedzyczasie pojecha≥am do Seno Otway nad
Cieúninπ Magellana, zobaczyÊ blisko tysiÍcznπ koloniÍ
pingwinÛw magellaÒskich. Rodziny pingwinÛw
skupia≥y siÍ na wybrzeøu wokÛ≥ piaskowych norek.
Cieszy≥am siÍ jak dziecko patrzπc na nie z odleg≥oúci
wyciπgniÍcia rÍki. Zabawnie wyglπdali kroczπcy
panowie - pingwiny w swoich dostojnych czarnych
frakach. Duøe grupki m≥odych pingwinkÛw pluska≥y siÍ
w wodzie lub p≥ywa≥y na grzbiecie. Ten wieczÛr wúrÛd
pingwinÛw by≥ niezapomnianym wraøeniem i naprawdÍ
szkoda mi by≥o opuszczaÊ to miejsce.

Stale trudno mi by≥o uwierzyÊ, øe dotar≥am tak daleko
na po≥udnie kontynentu. Ale øy≥ka przygody znÛw
odezwa≥a siÍ we mnie. NastÍpnego dnia znalaz≥am siÍ
na promie przep≥ywajπc CieúninÍ Magellana i dotar≥am
do Ziemi Ognistej. By≥am oddalona prawie osiemnaúcie
tysiecy kilometrÛw od Alaski, gdzie by≥am tak
niedawno! Ziemia Ognista jest najbardziej wysuniÍtπ na
po≥udnie czÍúciπ Ameryki i zwana jest koÒcem úwiata.

Wchodzπc na prom by≥am zdumiona s≥yszπc polskπ
rozmowÍ. Grupa piÍciu podekscytowanych PolakÛw, w
tym trzech na wÛzkach inwalidzkich, rÛwnieø wsiada≥a
na prom. GrupÍ prowadzi≥ Rysiek Paw≥owski, znany
himalaista,  zdobywca Everestu, Lhotse, Annapurny i
wielu innych szczytÛw. Jego brat, Mirek, teø alpinista,
sparaliøowany po wypadku porusza≥ siÍ tylko na wÛzku.
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fot. Basia Meder

Patagonia, Chile
(od lewej: Leszek, Basia, Bartek, Sylwia)

ci¹g dalszy na stronie  12

fot. Basia Meder

Ziemia Ognista (Tierra del Fuego), Argentyna

Jurek i Dariusz rÛwnieø na wÛzkach to kolejni uczestnicy
wyprawy. Ostatni z nich, Rafa≥, pomaga≥ Ryúkowi przy
sprawach organizacyjnych. Przywiod≥a ich tu ogromna
si≥a woli i wytrwa≥a realizacja marzenia staniÍcia na Ziemi
Ognistej. By≥am pe≥na podziwu dla nich i ich
samozaparcia. Po trzygodzinnej, pe≥nej úmiechu podrÛøy
promem poøegna≥am siÍ z nimi szczerze cieszπc siÍ ich
sukcesem. Ruszy≥am dalej autobusem na po≥udnie do
argentyÒskiego miasta Ushuaia.

Droga prowadzi≥a najpierw wúrÛd p≥askiego, suchego
krajobrazu, przypominajπcego Centralnπ AustraliÍ.
Zdziwiona zobaczy≥am ... strusie! Poczu≥am siÍ jak w
domu, w Australii. Po przekroczeniu granicy
chilijskoargentyÒskiej krajobraz zmieni≥ siÍ. Ukaza≥y siÍ
strzeliste gÛry z oúnieøonymi czasem szczytami
poroúniÍtymi niøej lasami.

Miasteczko Ushuaia jest niewielkie. W latach
piÍÊdziesiπtych by≥a to waøna baza marynarki wojennej.
Obecnie jest to popularny cel wielu turystÛw szukajπcych
ìokazjiî w tym wolnoc≥owym mieúcie. G≥Ûwna ulica ma
kilkadziesiπt sklepÛw przewaønie ze sprzÍtem
elektronicznym albo europejskπ, eleganckπ odzieøπ.

Moje zainteresowanie skierowane by≥o jednak ku
gÛrom. WÍdrÛwka po Parku Narodowym Ziemi Ognistej
uúwiadomi≥a mi niezwyk≥oúÊ tego miejsca odleg≥ego tak
bardzo od reszty úwiata. Pochylone nisko drzewa sπ
úwiadkiem tutejszych silnych wiatrÛw. GÛrzysty
krajobraz z deszczowo mglistπ pogodπ przypomina≥ mi
wÍdrÛwki po Tasmanii. I tak samo jak tam, by≥o w tej
krainie coú czarujπcego, tajemniczego i spokojnego.

Urozmaiceniem pobytu w Ushuaia sta≥o siÍ kolejne
przypadkowe spotkanie z Polakiem, Micha≥em
Zapruckim, osiemdziesiÍciolatkiem, mieszkajπcym tu
oko≥o pieÊdziesiπt lat. Wyraünie cieszy≥ siÍ z moøliwoúci
rozmowy w jÍzyku polskim. Obecnie prowadzi on ma≥y
hotelik, g≥Ûwnie dla turystÛw z Europy.

Opuúci≥am Ushuaia i ArgentynÍ aby dotrzeÊ z
powrotem na pÛ≥noc do Punta Arenas w Chile. By≥ to
juø 300 dzieÒ mojej podrÛøy!!! Stπd pojecha≥am do Puerto
Natales, miasteczka portowego w Zatoce Ostatniej
Nadziei. By≥ to punkt wyjúciowy do wÍdrÛwki w gÛry,
celu moich wieloletnich marzeÒ, Parku Narodowego
Torres de Paine w Patagonii.

Kiedy dojeødøa≥am do parku serce skoczy≥o mi z
radoúci na widok dochodzπcych w≥aúnie, objuczonych
wielkimi plecakami dzielnych studentÛw geografii z
Warszawy, Sylwii, Leszka i Bartka. By≥am
podekscytowana tπ czekajπcπ nas dwutygodniowπ
przygodπ. åwieøe s≥odkie bu≥eczki przywiezione przeze
mnie rozúwietli≥y ich twarze i doda≥y energii przed
czekajπcπ nas wÍdrÛwkπ gÛrskπ.

Park Narodowy Torres del Pain znajduje siÍ na
po≥udniu pasma AndÛw w Chile. Moje pierwsze
spotkanie z tymi gÛrami zapar≥o mi dech w piersiach.
Strzeliste, wyrÛøniajπce siÍ z otoczenia, skalne wieøe,
Torres, widoczne by≥y z daleka. Ruszyliúmy w oko≥o 160
kilometrowπ wÍdrÛwkÍ wokÛ≥ masywu Torres del Paine
z wieloma bocznymi odnogami úcieøek wiodπcych w g≥πb
Parku. Po kilku godzinach wÍdrÛwki przekroczyliúmy
pierwszy wiszπcy most na rzece Ascencio. NastÍpnego
dnia dotarliúmy do serca tej niezwykle widowiskowej
czÍúci parku z granitowymi formacjami skalnymi
powsta≥ymi 12 milionÛw lat temu. Trzy niemaløe
pionowe ìwieøeî, majπce prawie trzy tysiπce metrÛw,
sπ twardπ andyjskπ ska≥π ìbatholithî. GÛrujπ one
imponujπco nad po≥oøonym 250 metrÛw niøej
lodowcowym otoczeniem.

Pierwsze wieczory przy ognisku uúwietni≥ likier
czekoladowy pomys≥u Leszka. Do znanego mi z Australii
ciep≥ego, pos≥odzonego ìMiloî, Leszek dola≥ pisco -
wÛdkÍ chilijskπ. Rozkosz ze znikajπcej zawartoúci
wÍdrujπcego kubka ìprzyjaüniî widoczna by≥a na
twarzach wszystkich.

Dalsza wÍdrÛwka prowadzi≥a wúrÛd ≥πk pokrytych
≥anami bia≥ych rumiankÛw. W wielu miejscach ros≥y
krzaki pysznych czarnych jagÛd - calafate, ktÛrym nikt z
nas nie mÛg≥ siÍ oprzeÊ. Mijaliúmy rzeki, jeziora i
urozmaicone krajobrazy gÛrskie.

Wielkim przeøyciem by≥a niespodziewana wizyta
ogromnej bia≥ej pumy na naszym przypadkowym
campingu! Siedzieliúmy zamyúleni i wpatrzeni w
strzelajπce ognisko, gdy nagle przed nami, w odleg≥oúci
zaledwie kilku metrÛw, zobaczyliúmy wpatrujπcπ siÍ w
nas pumÍ. Przez kilka minut byliúmy jakby
zahipnotyzowani, aø do momentu gdy ten ogromny kot
p≥ynnymi ruchami oddali≥ sie od nas. Ca≥y czas mam w
pamiÍci tπ chwilÍ. By≥a niezwyk≥a.

Kolejne dni wÍdrÛwki prowadzi≥y wzd≥uø stokÛw
gÛrskich z widokiem na rozleg≥y Lodowiec Dickson,
potem szliúmy gÍstym lasem bukowym, czÍsto
bagnistym. W koÒcu dotarliúmy do prze≥Íczy John Gar-
ner. Stπd rozciπga≥ siÍ fantastyczny widok na kolosalny
siedemnastokilometrowy Szary Lodowiec (Glacier Gray).
Ogromna masa popÍkanej rzeki lodowej ca≥kowicie
wype≥nia≥a dolinÍ poniøej prze≥Íczy. Schodzπc po
stromym zboczu doszliúmy do Jeziora Szarego, gdzie
wielometrowa úciana czo≥a lodowca wyrzuca≥a z siebie
z hukiem niezliczone gÛry lodowe, stopniowo sp≥ywajπce
wzduø zielonkawo-turkusowej wody.

Do naszej czwÛrki niespodziewanie do≥πczy≥ Mietek,
przyjaciel Sylwii z Warszawy, ktÛry od paru dni podπøa≥
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K¹cik dla Dzieci i M³odzie¿y
Z przykro�ci¹ zawiadamiam wszystkich, którzy z takim entuzjazmem czytali ten k¹cik i
rozwi¹zywali zawarte w nim zagadki, rebusy i ³amig³ówki, ¿e jego autorka, Pani Maryla
Rzê�nicka, zmuszona by³a zrezygnowaæ z dalszej wspó³pracy ze wzglêdów osobistych.
Przyjmuj¹c z ¿alem tê decyzjê, pragnê podziêkowaæ Jej za cenny wk³ad i ¿yczyæ
wszystkiego najlepszego na przysz³o�æ.

Jerzy Klim

Uczniowie Polskiej Szko≥y PrzedmiotÛw
Ojczystych w Canberra College otrzymali
zadanie na poczπtku roku szkolnego opisania
swoich wakacji w wypracowaniu pt. ìMoje
wakacjeî. Wielu z nich mia≥o szczÍúcie odbyÊ
d≥ugie podrÛøe nad ocean w Australii, do
Europy, oraz do Polski. Fascynujπce sπ
przeøycia naszej m≥odzieøy i odkrywanie przez
nich úwiata. Przytaczamy kilka prac uczniÛw w
rÛønym wieku i z rÛønych klas, w kaødym z
nich zauwaømy piÍkno úwiata, radoúÊ z nowo
poznanych miejsc, rzeczy i ludzi, oraz z
odpoczynku z najbliøszymi.
Pos≥uchajmy relacji z pobytu nad oceanem

Natalii GÛreckiej z klasy 7/8:
SpÍdzi≥am z rodzinπ moje ostatnie wakacje.

Najpierw pojechaliúmy do Noosy i spaliúmy
trzy noce w piÍknym hotelu. By≥ tam duøy
basen z barem. Po trzech dniach spakowaliúmy
siÍ i pojechaliúmy promem na wyspÍ Fraser.
By≥o tam pieknie. Pojechaliúmy nad rÛøne
≥adne rzeki i zobaczyliúmy duøo zwierzπt. Po
trzech dniach spakowaliúmy siÍ i pojechaliúmy
z powrotem na land promem. Wsiedliúmy do
samochodu i pojechalismy do Gold Coast. Na
Gold Coast by≥o wspaniale!

Chodziliúmy nad morze kaødego dnia i
kπpaliúmy siÍ. Poszliúmy do Sea-World, Wetín
Wild, i Movie World. Byliúmy teø w Queensland
Tropical Rainforests i w Chocolate Factory. Takie to
by≥y moje wakacje, chcia≥abym aby siÍ nigdy
nie skoÒczy≥y.

Przytoczmy opis najpiÍkniejszego dnia
Patrycji  Olejniczak z klasy 3/4.

Na wakacjach pojecha≥am nad ocean.
Najmilszy dzieÒ by≥ kiedy posz≥am z Tatπ i
Dorotkπ ≥owiÊ ryby. Ja nie mog≥am ≥owiÊ, bo
by≥y za duøe fale. Bawi≥am siÍ wiÍc na ska≥ach.
Zrobi≥am domek z kamykÛw, starych ga≥Ízi i
muszelek. By≥ tam teø ma≥y staw z krabami.
Nasz letni dom mia≥ balkon z ktÛrego widaÊ
by≥o ca≥y ocean.

Zobaczmy jak ciekawie moøna spÍdziÊ
wakacje w domu.  Oto relacja £ukasza
Jagie≥≥o z klasy 7/8.

Wakacje letnie spÍdzi≥em w domu. Oglπda≥em
duøo telewizji, czyta≥em ksiπøki i gra≥em na
komputerze.

W telewizji oglπda≥em: Friends, X- Files i Star
Trek.

Przeczyta≥em kilka ksiπøek Stephena Kinga i
innych autorÛw. Gra≥em z kolegami w D & D,
jest to bardzo ciekawa gra, ktÛra nigdy siÍ nie
nudzi. W tej grze jesteú jednym z bohaterÛw i
musisz przejúÊ przez lochy. W grze moøe braÊ
udzia≥ dwie osoby lub dwadzieúcia, a graÊ
moøna wiele godzin. W styczniu przyjecha≥a do
nas na tydzieÒ znajoma z Sydney, Joy.
Pokazywaliúmy jej KanberÍ i okolice. Byliúmy
w Tidbinbilla Tracking Station i w rezerwacie
zwierzπt. Joy by≥a zmÍczona tym chodzeniem,
bo jest starszπ paniπ. Nastepnego dnia
pop≥ywaliúmy statkiem po jeziorze Burley
Griffin. Byliúmy teø w Galerii Narodowej i w
wielu innych miejscach. By≥em prawie ca≥y
dzieÒ w Questacon.

Poza tym pomaga≥em Tacie w budowie
murku z kamieni przed naszym domem.
Porπba≥em teø na kawa≥ki wielkie ga≥Ízie, ktÛre
spad≥y z naszego eukaliptusa przed domem.
By≥y bardzo twarde i mia≥em potem na
d≥oniach pe≥no bπbli. Moøe moje wakacje nie
by≥y ciekawe, mimo to chcia≥bym, aby by≥y
d≥uøsze.

Jakøe inne by≥y przeøycia Anny Cyran z
klasy 3/4 z wakacji spÍdzonych w Polsce.

Nasta≥y d≥ugo oczekiwane wakacje. Tym
razem spÍdza≥am je daleko stπd. Najbardziej
utkwi≥a mi w pamiÍci piÍkna zima. WszÍdzie
woko≥o zrobi≥o siÍ bia≥o. Wszystkie parki, pola,
≥πki i ulice pokry≥ únieg. Pada≥ tak wolniutko i
lekko, øe moøna by≥o go z≥apaÊ. Kaødy p≥atek
by≥ inny, a wszystkie razem tworzy≥y gruby
bia≥y dywan. ånieg zaczπ≥ padaÊ kiedy byliúmy

Moje wakacje
Uczniowie Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych pisz¹ o swoich prze¿yciach

dokoñczenie obok
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w szkole, ktÛreú z dzieci pierwsze zauwaøy≥o
p≥atki úniegu, i zaraz wszyscy pobiegliúmy do
okien. Bardzo siÍ cieszyliúmy. Kaødy pragnπ≥
aby pada≥o go duøo, byúmy jak najszybciej
mogli lepiÊ ba≥wana i jeüdziÊ na sankach,
nartach i ≥yøwach. Wszyscy tylko o tym
rozmawiali. Kaødego poranka budzπc siÍ
sz≥am prÍdziutko do okna aby zobaczyÊ ile
úniegu napada≥o. Im wiÍcej go by≥o, tym
chÍtniej sz≥am do szko≥y, po drodze mija≥am
rÛøne drzewa i krzewy piÍknie przyozdobione
bia≥ym puchem. Czu≥am siÍ tak jak bym siÍ
znalaz≥a w jakiejú zaczarowanej krainie. Kiedy
siedzia≥am w szkole, nie mog≥am siÍ juø
doczekaÊ, kiedy skoÒczπ siÍ lekcje abym mog≥a
znowu wyjúÊ na zewnπtrz. Nieraz wracajπc ze
szko≥y rzuca≥yúmy siÍ z koleøankami únieøkami.
Umawialiúmy siÍ po szkole na sanki. A ile
radoúci sprawia≥o nam lepienie ba≥wana.

FUNDACJA M£ODEJ POLONII
i STOWARZYSZENIE ìWSP”LNOTA M£ODEJ POLONIIî

w WARSZAWIE w Polsce,
- celem uczczenia laureatki literackiej nagrody Nobla

p. Wis≥awy Szymborskiej -
og≥aszajπ

MiÍdzynarodowy, Otwarty
Konkurs Poetycki

na wiersz w≥asny - oryginalny w jezyku polskim
Warunki Konkursu:

I. Uczestnicy: utalentowana poetycko m≥odzieø o wieku nieokreúlonym z krajÛw europejskich i
pozaeuropejskich piszπca po polsku i nie mieszkajπca w Polsce, takøe m≥odzieø paÒstw obcych.
II. Terminy: Wiersze, oznaczone GOD£EM (skrÛtem 3 literowym), wy≥ane na adres Fundacji do dnia 31 maja
1997 r  w zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym GOD£EM, wpisujemy nazwisko, adres i krÛtkπ w≥asnπ
biografiÍ.  Prace winny byÊ napisane po polsku na maszynie lub komputerze.
Ill.  Kategorie konkursu:
Wiersze w≥asne, oryginalne w jezyku polskim, objÍtoúÊ od 3 do 5 utworÛw.
IV. Nagrody: pieniÍøne: I. 1 000,- z≥, II. 750,- z≥.  Ill. 500,- z≥.; pobyty w Polsce oraz nagrody rzeczowe.  Jury moøe
dokonaÊ innego podzia≥u nagrÛd.
V. Og≥oszenie wynikÛw Konkursu nastπpi 1 lipca 1997 r.
VI. Nagrodzone wiersze bÍdπ wydrukowane w formie publikacji.
Organizuje:
FUNDACJA M£ODEJ POLONII: POLSKA EUROPA åWIAT PL 00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieúcie  64.
Konto bankowe nr. 1599-318088-132-3, PKO BP-IX OM Warszawa
Szef biura: tel/fax: 663-77-12/ czynny ca≥π dobÍ.

Motto: .. Wielkie zaangaøowanie Fundacji M≥odej Polonii w niezwykle trudnπ problematykÍ stworzenia wiÍzÛw pomiÍdzy
potomkami emigrantÛw a ojczyznπ ich przodkÛw jest ze wszech miar godne najwyøszego poparcia jako jeden z istotnych
czynnikÛw spo≥eczno-wychowawczych, kszta≥tujπcych úwiadomoúÊ narodowπ PolakÛwî.
(prezydent RYSZARD KACZOROWSKI - Londyn 12.8.96)

BÍdziemy PaÒstwu wdziÍczni za zainteresowanie siÍ naszπ ofertπ wspÛ≥pracy z m≥odzieøπ polonijnπ, za
zorganizowanie ODDZIA£U WSP”LNOTY M£ODEJ POLONII lub Klubu M≥odej Polonii, gdziekolwiek w úwiecie
znajduje siÍ kilkuosobowa grupa m≥odzieøy polskiej lub kilkuosobowa grupa czynnych wolontariuszy czy
pedagogÛw. BÍdziemy rÛwnieø wdziÍczni za poparcie duchowe lub materialne tej m≥odej organizacji, s≥uøπcej
polskiej m≥odzieøy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowej i spo≥ecznej. Czujemy siÍ zobowiπzani do wzmacniania
potencja≥u kulturowego m≥odych PolakÛw, do krzewienia dumy z osiπgniÍÊ twÛrczych naszych wspÛ≥rodakÛw
w úwiecie.

Utoczy≥yúmy dwie bia≥e kule, bardzo szybko,
bo únieg by≥ wilgotny i bardzo lepki. Da≥yúmy
mu ga≥πzkÍ w rÍkÍ, zrobi≥yúmy mu oczy z
kamyczkÛw, a nos z pomaraÒczowej marchewki.
Ktoú prÍdko przyniÛs≥ jakiú stary garnek na
g≥owÍ, ktÛry mia≥ zastπpiÊ kapelusz. D≥ugi czas
dekorowa≥ on nasze podwÛrko.

Jednego razu wybra≥am siÍ z Mamπ do miasta.
Jak tam wszystko wyglπda≥o uroczyúcie.
WszÍdzie by≥o bia≥o.  Wszystkie sklepy pe≥ne
by≥y rÛønych úwiπtecznych dekoracji. Migota≥y
tam lampki, gdzie indziej sta≥a dumna, piÍknie
przystrojona choinka, i nie by≥o takiej osoby,
ktÛra by jej nie zauwaøy≥a. A ruch by≥ naprawdÍ
duøy, poniewaø zbliøa≥a siÍ Gwiazdka i wiele
ludzi nios≥o woreczki z nowo nabytymi
prezentami. WszÍdzie woko≥o czu≥o siÍ radoúÊ.
I te zimowe wspomnienia pozosta≥y g≥Íboko w
mym sercu do dziú.

Przygotowa≥a:  Halina Kobia≥ka

Moje wakacjeMoje wakacjeMoje wakacjeMoje wakacjeMoje wakacje     - dokoñczenie
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Patagonia - "Ró¿ki", Chile
fot. Basia Meder

naszymi úladami. Niewπtpliwie kaødy z nas mia≥ innπ
osobowoúÊ, co wprowadza≥o duøe urozmaicenie we
wspÛlnej wÍdrÛwce. Wszyscy cieszyliúmy siÍ kaødym
dniem w gÛrach, naszym towarzystwem, krajobrazem,
roúlinnoúciπ i ptactwem. Zaúmiewaliúmy siÍ, gdy Mietek
na rÍkach przenosi≥ SylwiÍ przez rzekÍ, co skoÒczy≥o siÍ
wylπdowaniem ich obojga w wartkiej i zimnej wodzie.

Chyba najtrudniejsze momenty by≥y wieczorem, gdy
zbliøa≥a siÍ pora posi≥ku. Ograniczone racje øywnoúciowe
by≥y zawsze zbyt ma≥e na zaostrzone apetyty po
ca≥odziennej wÍdrÛwce. Mimo øe porcje dzielone by≥y
≥yøeczkπ od herbaty, wzbudza≥y jednak podejrzenia czy
aby sprawiedliwie. Po kaødym posi≥ku garnki stawa≥y
siÍ jakby cieÒsze od skrobania. Drewniana ≥yøka Bartka
systematycznie mala≥a od wylizywania. I tu jagody
ìcalafateî okaza≥y siÍ zbawieniem. Kaødy z nas w ciπgu
dnia stara≥ sie zebraÊ jak najwiÍcej jagÛd aby zaspokoiÊ
popiskujπce øo≥πdki. Problem by≥ tylko ten, øe listki tych
krzakÛw by≥y ostre jak øyletka. Po dwÛch tygodniach
nasze palce by≥y pociÍte i obola≥e.

Cuernos del Paine, czyli ìroøkiî, by≥y nastÍpnym
niezwyk≥ym i fascynujacym miejscem gÛrskiej wÍdrÛwki.
PostrzÍpione wieøyczki, czarne, osadowe ≥upki skalne
osadzone by≥y na szczycie kremowego granitowego
pasma gÛr. Zauroczona wpatrywa≥am siÍ w tÍ niezwyk≥π
formacje skalnπ.

ParÍ dni pÛüniej koÒczyliúmy naszπ przygodÍ po tym
niezwyk≥ym Parku Narodowym Torres del Paine.
Dwutygodniowa wÍdrÛwka by≥a wspania≥ym
przeøyciem w Patagonii. Codzienne przemierzanie z
plecakiem kolejnych odcinkÛw wyprawy, wieczorne
rozmowy, úmiechy, gry na organkach przy ognisku w
towarzystwie WarszawiakÛw, wzbogaci≥y realizacje
mojego marzenia i wierzÍ, øe ich teø. Przyczyni≥o siÍ to
do nawiπzania d≥ugotrwa≥ej i serdecznej przyjaüni. ØyczÍ
innym marzycielom wÍdrÛwek gÛrskich aby mogli
kiedyú dotrzeÊ do Patagonii.

W Puerto Natales poøegna≥am siÍ z Sylwiπ, Leszkiem,
Bartkiem i Mietkiem. Przy poøegnalnym szampanie
zaskoczy≥ nas Mietek uroczyúcie oúwiadczajπc siÍ Sylwii
i wrÍczajπc jej pierúcionek. Pola≥o siÍ teø duøo naszego
ulubionego wina chilijskiego ì120î. Oni ruszyli w gÛry
do Argentyny a ja przez nastÍpne cztery dni wraca≥am
statkiem ìPuerto Edenî  na pÛ≥noc fiordami chilijskimi.

Znalaz≥am siÍ ponownie w gronie podrÛønikÛw z wielu
krajÛw. Godzinne rozmowy na pok≥adzie, úmiechy i
wieczorne taÒce umili≥y kilkudniowπ podrÛø. Krajobraz

zmienia≥ siÍ. Mglista i deszczowa pogoda utrudnia≥a
oglπdanie mijanych fiordÛw, Czasem wy≥ania≥y siÍ
skaliste wybrzeøa lub jÍzyki lodowcÛw dochodzπcych
do wody. RadoúÊ zawsze wywo≥ywa≥y ukazujπce siÍ
czasem delfiny i pingwiny. Wielkπ sensacjπ stanowi≥y
takøe ogromne cielska wielorybÛw p≥ynπcych blisko
statku.

PodrÛø statkiem skoÒczy≥a siÍ w Puerto Montt, gdzie
przez kolejne dni ucztowa≥am zjadajπc ogromne iloúci
potraw morskich jak paella czy curanto.

W drodze powrotnej na pÛ≥noc do Santiago
ciekawostkπ by≥a wycieczka na wyspÍ Chiloe. Wyspa ta
jest gÍsto poroúniÍta lasami, dostosowanymi do ostrego
klimatu morskiego. Na wybrzeøach czÍsto moøna
spotkaÊ wylegujπce siÍ foki. Wiele úcian domÛw i
s≥ynnych koúcio≥Ûw w wioskach i miasteczkach wyspy
pokrytych jest charakterystycznymi gontami w kszta≥cie
rybiej ≥uski. CzÍsto te domy sπ kolorowo pomalowane
co sprawia wrÍcz bajkowe wraøenie.

Ostatnie dni na kontynecie Ameryki spÍdzi≥am w San-
tiago i Villa Alemana. W 331 dniu podrÛøy dooko≥a
úwiata poøegna≥am siÍ z Chile i poznanymi tam
rodzinami i podrÛønikami bÍdπc gotowa na dalsze
przygody i wyzwania.

Wyspa Wielkanocna by≥a niewπtpliwie moim
marzeniem od czasu przeczytania ksiπøki Thora
Heyerdahla - ìAku-Aku: Tajemnica Wyspy
Wielkanocnejî. Po opuszczeniu lπdu Ameryki
Po≥udniowej, po kilkugodzinnym locie dotar≥am do
wyspy. Tak naprawdÍ to nawet by≥ to cel, o ktÛrym ba≥am
sie marzyÊ. I wylπdowa≥am tu! W úrodku we mnie g≥os
wo≥a≥ ìhurrra!î ale szybko spojrza≥am na otaczajπcπ mnie
rzeczywistoúÊ. Ta unikalna wyspa, najbardziej
odizololowana na úwiecie, pe≥na tajemnic zwiπzanych z
olbrzymimi kamiennymi posπgami jest jednoczeúnie
magnesem dla wielu zamoønych turystÛw. PoszczÍúci≥o
mi siÍ. Znalaz≥am hostel, ktÛry by≥ nie tylko niedrogi ale
takøe wspaniale po≥oøony nad brzegiem oceanu z
piÍknym widokiem.

Historia Wyspy Wielkanocnej jest ciπg≥π zagadkπ. W
jaki sposÛb mieszkaÒcy wyspy dotarli tutaj? Co
zainspirowa≥o ich w budowie imponujπcych posπgÛw?
W jaki sposÛb mieszkaÒcy transportowali setki
olbrzymich, cieøkich, bazaltowych rzeüb moai z
kamienio≥omÛw do kamiennych platform ahu?

Wyspa Wielkanocna, naleøπca do Chile, po≥oøona jest
prawie cztery tysiπce kilometrÛw od kontynentu Ameryki
Po≥udniowej. Swojπ nazwÍ zawdziÍcza dacie jej odkrycia.
Sta≥o sie to na Wielkanoc, w kwietniu 1772 roku.
Odkrywcπ by≥ øeglarz holenderski Jacob Roggeveen. Ta
ma≥a subtropikalna wyspa wulkaniczna ma tylko
dwadzieúcia cztery kilometry d≥ugoúci i dwanaúcie
kilometrÛw szerokoúci. Ma ona kszta≥t trÛjkπta z
wygas≥ym wulkanem w kaødym rogu.

Stoki wielu wulkanÛw na wyspie sπ ≥agodne i pokryte
trawπ. WiÍkszoúÊ powierzchni wyspy pokryta jest lawπ.
Niewielkie obszary z ziemiπ nadajπcπ siÍ do uprawy
znajdujπ siÍ w okolicy Hanga Roa, jedynej wioski na
wyspie. Na skalistym i czÍsto urwistym wybrzeøu
znajduje siÍ niezliczona iloúÊ jaskin. Na pÛ≥nocy jest
jedyna piaszczysta plaøa, Anakena. Na wyspie nie ma
sta≥ych strumieni ani rzek. Woda pobierana jest z jezior
wulkanicznych lub ze studni. Jest tu niewielka iloúÊ
drzew eukaliptusowych posadzonych w poprzednim
stuleciu.

Moja podrÛø po wyspie odbywa≥a siÍ w towarzystwie
poznanych tu podrÛønikÛw z Anglii, Kanady i Szwajcarii.
WynajÍtym terenowym samochodem odwiedziliúmy
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O wyborze gentlemana

wszystkie historyczne miejsca z posπgami. Sama
przesz≥am teø wiele kilometrÛw w ogromnym upale.
Wielokrotnie teø spÍdza≥am czas na rozmowach z
mieszkaÒcami wyspy, bardzo przyjaznymi
Polinezyjczykami.

By≥am oszo≥omiona ogromnymi posπgami, jedynymi
milczπcymi úwiadkami tajemniczej historii wyspy.
Spokojna atmosfera Wyspy Wielkanocnej udzieli≥a sie i
mnie. Gdy opuszcza≥am to miejsce zaskoczy≥a mnie
w≥aúcicielka mojego hostelu. Gdy sta≥am na lotnisku,
czekajπc na lot na Tahiti, podesz≥a do mnie i podarowa≥a
mi sznur muszelek. Mia≥o to przynieúÊ mi szczÍúcie w
przysz≥oúci i ....zapewniÊ powrÛt na wyspÍ.

Basia Meder
PS. Serdecznie dziÍkujÍ Ma≥gosi Anczewskiej za

pomoc w korekcie mojego reportaøu.

Tajemnicze pos¹gi Wyspy Wielkanocnej, Chile
fot. Basia Meder

Wchodzπc do sali Klubu Or≥a Bia≥ego nagle zda≥am sobie
sprawÍ, øe to juø trzecie pokolenie urzπdza tÍ zabawÍ.
Jedynπ obecnπ tam staruszkπ by≥am ja.

A zabawa by≥a wspania≥a. a wybÛr Gentlemana jeszcze
lepszy. By≥o 5 m≥odziankÛw, wiÍcej nie uda≥o siÍ zebraÊ,
bo kaødy trochÍ chyba wstydliwy. A wiÍc mieliúmy 2
PolakÛw i 3 AustralijczykÛw:

1. Jeremy JagÛdzki,
2. Jason Malkin,
3. Sam Williams,
4. Peter Antoniak,
5. Damian Aldrige.

Co za pomys≥y! Kaødy strÛj wywo≥ywa≥ salwy úmiechu,
bo i by≥o z czego!!! Widzieliúmy wiÍc Batmana, strÛj
dziewczyny z Wielkopolski, czarnπ sukniÍ maxi, diab≥a
z rogami. Najúmieszniejsze by≥y stroje plaøowe. Peter
Antonik wszed≥ na podium ubrany w kostium w paski,
a do tego mia≥ wielkie p≥etwy i musia≥ ciπgle uwaøaÊ,
øeby nie spaúÊ ze sceny. Coú mi siÍ wydawa≥o, øe przy
schodzeniu ze sceny Peter prÛbowa≥ daÊ nurka... Nasze
Panie Miss i Wicemiss, ubrane úlicznie, dodawa≥y
kolorytu, ale nie tylko, bo by≥y rÛwnieø bardzo czynne -
robi≥y wszystko to co hostessy robiÊ powinny, a przy tym
siÍ uroczo uúmiecha≥y. A my wszyscy z wielkπ
przyjemnoúciπ patrzyliúmy, jak m≥odoúÊ, uroda i wdziÍk
wype≥nia≥y salÍ. O godzinie 11.30 pojecha≥am do domu,
a øe po ciemku nie bardzo mogÍ jeüdziÊ, z wraøenia
wylπdowa≥am na Belconnen Way - czyli odwrotnie. A
jak dotar≥am do domu, to na wspomnienie moich
dzisiejszych wraøeÒ ciπgle sie jeszcze úmia≥am. Dodam
jeszcze, øe trudno by≥o wybraÊ najbardziej atrakcyjnego
m≥odzieÒca, bo naprawdÍ wszyscy  prezentowali siÍ
úwietnie. Jeszcze przypomnia≥o mi siÍ, øe na nogach mieli
okropne wielkie kapcie albo po jednym bucie.

1-szπ nagrodÍ dosta≥ Peter Anonik  (Batman - niebieski
strÛj, czerwona peleryna),

2-gπ nagrodÍ otrzyma≥ Daniel Aldrige (czyli Diabe≥), a
3-ciπ nagrodÍ przyznano Jeremy JagÛdzki (strÛj z

Wielkopolski).
Ania Pacek ciekawie prowadzi≥a konferansjerkÍ, a

mama - Marysia Pacek - dyskretnie doglπda≥a ca≥oúci.
Bardzo nam siÍ wszystko podoba≥o, prosimy o wiÍcej!

DziÍkujÍ za zaproszenie.
Irena ålaska-Bell

Dnia 2 marca 1984 roku zmar≥ w Kanberze prof. dr. JÛzef
WilczyÒski, profesor ekonomii na Uniwersytecie Nowej
Po≥udniowej walii w Oddziale Akademii Wojskowej w
Kanberze.  Zmar≥y by≥ znanym i zas≥uøonym cz≥onkiem
Ko≥a Nr 5 Stowarzyszenia Polskich KombatantÛw oraz
Stowarzyszenia AbsolwentÛw i StudentÛw Polskich
(SASP) w Kanberze.
W zapisie testamentowym zmar≥y przekaza≥ Radzie
Organizacji Polskich w A.C.T. $25,000 na cele polskiej
kultury i nauki.  W ten sposÛb powsta≥ Fundusz im. prof.
JÛzefa WilczyÒskiego, zwany w skrÛcie Funduszem
WilczyÒskiego.
Opracowany przez Prezydium Rady Regulamin
Funduszu przewiduje, øe Fundusz jest kapita≥em
zasadniczo niepodzielnym a odpowiednia czÍúÊ odsetek
rozdzielana jest dwa razy w roku na odpowiednie cele.

Fundusz im. Profesora Józefa Wilczyñskiego
Postanowieniem pozosta≥ych cz≥onkÛw SASPu
decydujπcych o rozwiπzaniu tej organizacji dnia 14
grudnia 1994 roku, pozosta≥e fundusze w sumie $1004,54
zosta≥y przekazane Radzie Organizacji Polskich w
Kanberze, z czego $1000 wp≥acono na niepodzielny
Fundusz im. WilczyÒskiego.
Kolejne prezydia Rady Organizacji Polskich w A.C.T.
stara≥y siÍ od samego poczπtku utrzymaÊ wartoúÊ
Funduszu na tym samym poziomie, tak aby skutki inflacji
jej nie uszczupli≥y.  Polityka ta zosta≥a rÛwnieø
zatwierdzona na jednym z kolejnych Walnych ZebraÒ
ROP.
Kapita≥ Funduszu Profesora WilczyÒskiego wynosi
obecnie $45.500.

Jerzy Klim
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Ciekawa jestem, czy kanberzanie odwiedzajπcy
Queanbeyan zauwaøajπ jak to úliczne miasteczko, dawna
biedna ciocia (bo my w stolicy a Queanbeyan to wioska)
jeszcze bardziej piÍknieje z dnia na dzieÒ? Czy przeszed≥
ktoú z paÒstwa wzd≥uø brzegu rzeki aø do zabytkowego
wiszπcego mostku?

Mostek ten, zbudowany w 1901 roku, zniszczony przez
powÛdü w 1925 roku - odbudowany w 1938 roku - jest
prawdziwπ atrakcjπ, albowiem tylko kilka z nich znajduje
sie w ca≥ej Australii. A wierzby p≥aczπce, czy nie
przypominajπ nam czegoú bliskiego, rodzinnego? A wiÍc
z biednej kiedyú tam sierotki Marysi wy≥oni≥a siÍ
prawdziwa gwiazda. Jest to wspania≥e po≥πczenie ìcityî
z ìcountryî.

Queanbeyan ma duøo charakteru, jest przytulnym
ma≥ym miasteczkiem, pe≥nym uroczych zakπtkÛw,
galerii, kawiarenek, no i zabytkÛw oczywiúcie, ktÛrych
Canberra moøe pozazdroúciÊ. Jest wiÍc kilka koúcio≥Ûw,
z ktÛrych najstarszy, ìSt Gregoryís Roman Catholic
Churchî liczy sobie prawie 150 lat.

Jest tu po≥πczenie starego z
nowym, bo kilka lat temu
zbudowany ìAirport Motor
Innî - to szczyt nowoczes-
noúci. Jest teø kilkanaúcie
klubÛw, z Leagues Club w
samym sercu Queanbeyan.
Moøna tam spotkaÊ wiele
rodakÛw - naszych paÒ
grajπcych w poker-maszyny.
Moøna rÛwnieø za kilka
dolarÛw zjeúÊ dobry lunch,
siedzπc przy oknie i patrzπc
na rzeczkÍ. Dodatkowym
plusem jest to, øe nasz doktor
Niewiadomski przeniÛs≥
swoj gabinet na ty≥ Klubu.
Zamiast wiÍc siedzenia w poczekalni moøna sobie
skoczyÊ na piwko!

We wszystkich klubach: RSL, Golf Club, Bowling Club -
panuje zawsze spory ruch, jako øe kluby - to ulubione
miejsce spotkaÒ dla bogatych i biednych. W zimie moøesz
siÍ tam ogrzaÊ, a latem och≥odziÊ, siedzπc ca≥y dzieÒ przy
kuflu piwa. Nie wiem co siÍ dzieje w Polskim Klubie?
Chyba nic. Ktoú mi powiedzia≥, øe klub wydzierøawiono
jakiejú instytucji...  RÛwnieø nie sposÛb ominπÊ kawiarni
nazwanej ìSchool of Arts Cafeî. Zbierajπ sie tam artyúci,
odbywajπ sie ciekawe, kameralne koncerty, a wystrÛj
wewnÍtrzny jest niezwykle interesujπcy. Mieúci siÍ teø
przy g≥Ûwnej ulicy stylowa galeria - sklep, artystyczne
wyroby ze szk≥a na wystawie a w drugim pomieszczeniu
wyrabia siÍ piÍkne wyroby ceramiczne. Dopiero teraz
siÍ dowiedzia≥am, øe tam teø moøna oglπdaÊ wystawÍ
fotograficznπ B. Sikorskiego.

NiektÛrzy mieszkaÒcy Kanbery mÛwiπ, øe Queanbeyan
to wiocha, ale wiele osÛb, w≥πcznie ze mnπ ubÛstwia to
úliczne, stylowe miasteczko. Natomiast na weekend pÛ≥
Kanbery jeüdzi tam ìna zakupyî - bo parkowanie darmo,
a super-marketÛw kilka, i to jeden ko≥o drugiego. Jest
wiÍc Woolworth, Jewel, Coles i ostatnio nowo otwarty
Franklins. WszÍdzie pe≥no kupujπcych i zarÍczam Wam,
drodzy Czytelnicy, øe zakupy w Queanbeyan sπ taÒsze,
proszÍ sprawdziÊ! Idπc g≥Ûwnπ ulicπ - Monaro Street, lub
wchodzπc do drugiego ulubionego miejsca spotkaÒ -
Riverside Plaza - s≥yszy siÍ rozmowy w jÍzyku polskim,
w≥oskim, chorwackim oraz kilku innych, ktÛrych nie
jestem w stanie zidentifikowaÊ. Ale sπ to przewaønie
ludzie starsi, a PolakÛw z m≥odej Polonii jest tu bardzo,
bardzo niewiele - kilka zaledwie rodzin, a wiele innych

przenios≥o siÍ do Kanbery. Wiadomo - stolica, inne prawa,
inne przywileje, chociaø myúlÍ, øe Canberra przesta≥a byÊ
faworyzowana, odkπd mamy premiera Howarda.

Jak porÛwnam Queanbeyan do Tuggeranong, to ≥πczy
je to, øe sπ zupe≥nie niezaleøne, bo jak siÍ mieszka w
Queanbeyan to moøna Kanbery nie oglπdaÊ!  Chociaø?
Tak, tak: odleg≥oúÊ Tuggeranong - Canberra wynosi 25
km w jednπ stronÍ, natomiast Queanbeyan - Canberra,
kilometrow 11...

A w Queanbeyan ciπgle siÍ coú ulepsza i buduje.
Ostatnio na g≥Ûwnych ulicach, gdzie ruch jest ogromny,
zbudowano dosyÊ wysokie bariery przedzielajπce jezdnie
na pÛ≥, bo ludzie zamiast na úwiat≥ach przechodzili przez
jezdnie gdzie tylko chcieli - a o wypadek nie trudno.

A co zobaczy≥am w Queanbeyan kilka dni temu? Wiele
osob, zw≥aszcza m≥odzieø, zrÍcznie te bariery
przeskakuje. Widzia≥am teø mocno starszπ paniπ, ktÛra
postawi≥a jednπ nogÍ na p≥otku i nie mog≥a ruszyÊ ani
do ty≥u ani do przodu. Wyglada≥o to úmiesznie, ale drugi
raz ta pani na pewno tego nie zrobi.

Naleøy teø bardzo uwaøaÊ
jak siÍ jedzie samochodem
ko≥o budynku policji, gdzie
znak drogowy wskazuje
szybkoúÊ dozwolona na tym
odcinku - 60km. Jedna
znajoma pani jecha≥a ciut
wiecej, bo 65km i zap≥acila
mandat - 80 dolarÛw.
Ostrzegam wiÍc Was, drodzy
Czytelnicy, wjeødøajπc do
Queanbeyan przestrzegajcie
szybkoúci!

Na zakoÒczenie dodam, øe
kiedyú krπøy≥y wieúci, øe
Canberra mia≥a wielkπ chÍÊ
po≥knπÊ Queanbeyan i

przy≥πczyÊ do ACT. Dobrze, øe nic z tego nie wysz≥o i
granica stanowa mieúci siÍ za mostkiem. A napis,
Queanbeyan, populacja 20.000, ciπgle wita nas przy
wjeüdzie do tego uroczego miasteczka. A wiÍc do
zobaczenia - Queanbean zaprasza!

Irena ålaska-Bell

Mieczys³aw Lech Pacek

Rozterki
Jest pó�na noc cicha, gor¹ca
s³ychaæ szum morza w oddali
i �miech kukubary w zaro�lach.
Jakie to inne, a jednak,
ju¿ nie takie obce,
bo nawet tego nie zauwa¿y³a�.

Mówisz d³ugo, ¿arliwie o Polsce,
o ludziach, sklepach, programach,
o rado�ciach, k³opotach i troskach,
o têsknocie ponownej, o sobie, o nas.
Ja to wszystko rozumiem i czujê,
têskniê bardziej ni¿ mo¿esz przypuszczaæ.
Mimo to jeste�my tutaj.  Dlaczego?

Kukubary ju¿ nie ma,
jest ranek i pla¿a,
zgubione okulary, które odnalaz³a�,
radosny �miech dziecka
wynurzaj¹cego siê z fal.
Na twarze wraca u�miech, niepewny jeszcze,
lecz na pewno u�miech.

Kanbera, 1997
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Basia Meder wspÛ≥autorem ksiπøki Accents
Dnia 12 lutego br. odby≥o siÍ w Kanberze oficjalne
lansowanie zbiorowej ksiπøki Accents, wydanej przez
ACT Writers Centre.  Uroczystego przedstawienia ksiπøki
dokona≥ Gary Humphries MLA, minister d/s sztuk
piÍknych w rzπdzie Australijskiego Terytorium
Sto≥ecznego.
Ksiπøka zawiera opowiadania i wiersze autorÛw-
imigrantÛw z rÛønych krajÛw úwiata, m.in. cztery
opowiadania z podrÛøy piÛra Basi Meder, znanej nam z
cyklu opowiadaÒ z podrÛøy drukowanych na ≥amach
naszej Kroniki.
(Accents - a selection of multicultural writings from Canberra, edited by S.K.
Kelen, ACT Writers Centre, 1997)

Wiersz Mieczys≥awa Lecha Packa
Mieczys≥aw Lech Pacek, ktÛrego wiersz "Rozterki"
publikujemy na poprzedniej stronie, jest z zawodu
technikiem mechanikiem i pracuje w Queanbeyan.  W
Australii przebywa od 1993 roku.

Jerzy Klim
Bal z okazji Dnia Matki
Szko≥a Polska w Belconnen ma zaszczyt zaprosiÊ
wszystkie Mamy z Kanbery i Queanbeyan na uroczysty
bal z okazji Dnia Matki.
Klub Or≥a Bia≥ego, 17 maja, godz. 17.00.  Cena biletu $10

Z naszego podwórka
Rezerwacje u Teresy Zubowicz - 290 1492 i Wandy
Parkitny - 258 6375.
DochÛd przeznaczony jest na potrzeby szko≥y.

Piknik szkolny
Szko≥a Polska  w Belconnen zaprasza na piknik z okazji
Dnia Dziecka, ktÛry odbÍdzie siÍ 1 czerwca o godz. 13.00
przy Ginninderra Lake.
Bliøszych informacji udzielajπ:
Witold Rejlich - 255 2461
Maryla RzÍúnicka - 257 5559

Akademia 3 Maja
Zarzπd Klubu Or≥a Bia≥ego zaprasza na akademiÍ 3 Maja,
ktÛra odbÍdzie siÍ 4 maja o godz. 17.00 w Klubie Or≥a
Bia≥ego.

Teatr zaprasza
Teatr ìM≥yn na WodÍî zaprasza na sztukÍ S≥awomira
Mroøka pt. ìMÍczeÒstwo Piotra Oheyaî, ktÛra odbÍdzie
siÍ 22 - 23 marca o godz. 7 wieczÛr w Skylark Theatre,
Gorman House, Ainslie Avenue, Braddon.
Bilety $10 i $8.  Bliøsze informacje:  291 9359 oraz 255
2461.
Sztuka wystawiana jest w jÍzyku angielskim.  Liczba
miejsc ograniczona.

Witold Rejlich

SONYA�S MOB
THE LIFE AND TIMES OF A
POLISH-AUSTRALIAN FAMILY
by Lois and George Carrington: Canberra, 1996,
$45 (including postage within Australia)
In the guise of a family history, it tells principally the
story of Sonya Carrington-Zakrzewska, the well-known
weaver, who died in late 1994.
Now, almost two years later, her son and his wife
have produced a monograph on Sonya�s life, from a
few brief pages on her forebears, through her
tribulations in war-torn Europe and her valiant efforts
to make a new home and careers for herself and her
son in Australia.  Next comes the story of her marriage

to W³odek Zakrzewski, the noted craftsman, maker and
collector of spinning wheels, and then a comprehensive
account of Sonya�s own career as a weaver of kilims,
tapestries great and small that earned her a fine
reputation as a craftswoman both in Australia and
abroad.  The story of her descendants interweaves,
although in far less detail than Sonya�s own story.
There are some 150 black and white illustrations, and
46 in colour, most of them depicting the kilims of Sonya
Carrington-Zakrzewska.
(For anyone tending to be shocked by the seeming irreverence of
the title, it is Sonya�s own phrase: a skilled and witty user of the
Australian language, and she used it as a term of endearment for
the descendants who constitute �her mob�)
To order a copy, send a cheque or money order for
$45 to Tara, 31 Blackbutt Street, Lyneham, ACT 2602
or telephone 06 247 0051

Serdecznie zapraszamy w czerwcu na dwie wystawy fotograficzne

Basi Meder

Awakening Dreams
Preview Main exhibition

Latin America 353 Days Solo Around the World
2-15 June 1997 18-29 June 1997
The Street Theatre Gallery Australian National Capital Artists Gallery
Childers Street and University Av., 1 Rosevear Place, Dickson
Canberra City Gallery Hours: Wed-Sun 12-4 pm
Gallery Hours:   Monday-Friday
9.30am-5.00pm,  Saturday  12-5pm
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600 YEARS OF HISTORY
THE OLDEST POLISH UNIVERSITY

THE BEST POLISH LANGUAGE PROGRAM
THE MOST SCENIC CAMPUS IN POLAND

IN THE HEART OF EUROPE
POLISH LANGUAGE CLASSES ON ALL LEVELS

COURSES IN POLISH LINGUISTICS, HISTORY, SOCIOLOGY, ECONOMICS,
CULTURE, LITERATURE AND FILM

COMPUTER-ASSISTED TEACHING AND LEARNING
CLASSES BEGIN TWICE A YEAR:

OCTOBER 1, FEBRUARY 16
SUMMER SCHOOL: JULY 4-AUGUST 17

 LOW TUITION FEES
INEXPENSIVE ROOM AND BOARD AVAILABLE ON CAMPUS

THE POLONIA INSTITUTE
The Polonia Institute, a
member of the
Association of
European Migration
Institutes, is an
i n t e r d i s c i p l i n a r y
research and teaching
center of the
J a g i e l l o n i a n
University in Krakow,
the oldest Polish
university founded in
1364. The word
�Polonia� is used to
describe Polish ethnic
groups abroad.
Established in 1972 the
Institute has grown to
become the main Polish
research and teaching
center for issues related
to international migrat-
ions of Poles, ethnic and
social problems of
migration, Polish literat-
ure abroad and teaching
Polish as a foreign
language. The Faculty of the Institute - historians,
sociologists, historians of the literature and linguists
offer lectures, in Polish history, literature, culture, and
contemporary society as well as intensive classes in
Polish language at all levels. The objective of the
academic program offered by the Institute is to teach
Polish language and culture to students from all over
the world interested in past and contemporary Poland.

Each year more than lOO
students take part in our
one- and two-semester
program and over 500
participate in courses
offered during the
Summer semester in
July-August. The inter-
ests and motivations of
the students vary from
general Polish experi-
ence to carefully
specified research topics
within the scope of the
areas represented at the
Institute. Some students
share their study time
between courses at the
Institute and regular
lectures at the University.
Students evaluate the
program at the Polonia
Institute as an excellent
opportunity to gain
knowledge and experi-
ence not only about
Poland but also on the

entire East-Central Europe.
Prof. Wladyslaw Miodunek

Director of the Polonia Institute
Address:

Instytut Polonijny UJ
ul. Jod≥owa 13, 30-252 KrakÛw, Poland
Tel. (12) 21-98-55
Fax: (12) 21-98-77
E-mail:  register@apus.filg.uj.edu.pl

-
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Leon Gwizda³³a
Harcerskie Credo

Je�li by kto� zapyta³
Nas - rozsypanych po �wiecie:
o czym marzycie, harcerze?
Czego, harcerze, pragniecie?

Jakie jest wasze ,,credo�
I wiary waszej wyznanie?
Jaka jest prosta odpowied�
Na to nie proste pytanie

Czego pragniemy? ...Nie wiele
A jednocze�nie tak du¿o:
Spokoju dla serc zmêczonych
D³ug¹ tu³acz¹ podró¿¹...!

Pragniemy mówiæ po polsku,
Pragniemy po polsku my�leæ...
St¹d widzieæ polskie gwiazdy
Przegl¹daj¹ce siê w Wi�le...

St¹d s³yszeæ �piewy poranne
Mazowieckiego skowronka...
St¹d wdychaæ wiosenne wonie
Kwiatów na polskich ³¹kach...!

�ladami i�æ naszych ojców,
Tradycj¹ ¿yæ naszych dziadów
I tej tradycji nie straciæ,
I nie pogubiæ tych �ladów...!

TU wiedzieæ, ¿e TAM, w tym Kraju
Najbli¿szym - a tak dalekim
S³oñce u�miechem zakwit³o,
Rado�ci¹ wezbra³y rzeki,

¯e rozja�ni³o siê niebo
Czyste, szerokie i WOLNE!
¯e odetchnê³y swobodniej
Ulice i drogi polne,

Wioski, miasteczka i miasta!
¯e nie ma ju¿ chmur na niebie,
¯e ka¿dy we w³asnym domu
Jest gospodarzem u siebie!

TU s³yszeæ, ¿e TAM nikogo
Nikt do niczego nie zmusza!
¯e serce ju¿ nie zna lêku,
¯e trwogi ju¿ nie zna dusza!

¯e mo¿na mówiæ i my�leæ,
I czuæ - jak my tu czujemy...!
o tym w harcerskich snach �nimy,
Tego najskryciej pragniemy!

I o tym jeszcze marzymy
Szczerze, gor¹co, usilnie,
By móc przyklêkn¹æ w ciszy
Przed Ostr¹ Bram¹ w Wilnie

I na cmentarzu - na Rossie
Z³o¿yæ wi¹zankê kwiatów
Tych polskich najskromniejszych:
Sasanek albo b³awatków...

A stamt¹d noc¹ kresow¹,
Gdy ksiê¿yc w Niemnie siê schowa -
Wyruszyæ w podró¿ serdeczn¹
Z Wilna przez Wo³yñ do Lwowa...

I tam na Zamku Wysokim
Rozpaliæ harcerskie ognisko
I z góry patrzeæ na miasto,
I Lwów przez sob¹ mieæ blisko...

I �piewaæ lwowskie piosenki
Których ju¿ nikt nie pamiêta -
Te, które niegdy�, przed nami
�piewa³y Lwowskie Orlêta...!

I potem zej�æ z piosenk¹
W dó³  a¿ na Rynek Lwowski,
Gdzie lwy kamienne stoj¹!
I ¿eby �piew beztroski

Nad miastem siê rozhula³
Rozszala³ i rozkrzycza³
I sp³yn¹³ echem pod pomnik
Adama Mickiewicza

I to ju¿ chyba wszystko,
Czego MY TU z oddali
Pragniemy. Na co czekamy
Jak nasi ojcowie czekali

I czekaj¹ wci¹¿ jeszcze
Nocami, które siê d³u¿¹...
_______________________

Zdawa³oby siê tak ma³o...
A w samej rzeczy: tak du¿o...!

S³owa z Jednodniówki Harcerskiej z okazji 25-cio
lecia Harcerstwa w Brisbane, napisane przez �.p.
Leona Gwizda³³ê.
Tekst dorêczy³ Franciszek Kuropka, hm.
Biuletyn (�Polonia� Brisbane, nr. 8, luty 1997)
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O staro�ci trochê na smutno, trochê na weso³o
Irena ålaska-Bell

Coraz wiÍcej wdÛw na ca≥ym úwiecie i dowodzi to po
raz setny, øe meøczyüni øyjπ krÛcej. Jesteú zaproszona na
obiadek urodzinowy, a tam 12 paÒ w wieku ponad
úrednim - a pomiÍdzy nimi dwa rodzynki - panowie,
Przewaønie siedzπ ko≥o siebie i wyglπdajπ na
przestraszonych - a nuø ktÛraú z paÒ go uwiedzie, czatuje
na jego domek, konto bankowe i wolnoúÊ. A jak
przypadkiem trafi siÍ ma≥øeÒstwo, to pani Øona gwarzy
sobie z innymi o wnuczkach, ogrÛdkach, a pan Mπø siedzi
cicho popijajπc kawkÍ i zagryzajπc ciasteczkiem. Wtedy
tylko siÍ rozrusza, jak go siÍ zapytaÊ - a moøe nam pan
tak opowie jak to by≥o kiedy 50 lat temu przyjechaliúcie
do Australii? Nieraz pan opowie i te wspomnienia sπ
bardzo ciekawe.

4 lata temu na s≥ynnej wycieczce statkiem
ìSzolochowemî do Nowej Kaledonii jeden pan dosyÊ
szpetny, oty≥y i niesympatyczny - otoczony by≥
wianuszkiem starszych paÒ. Pili rosyjskiego szampana,
pan promienia≥, a panie ciπgle zmienia≥y stroje (tak zwane
toalety). Babki te starsze, samotne wbrew ogÛlnej opinii,
zupe≥nie nieüle sobie øyjπ i wiele jest takich, ktÛre by
nigdy nie zrezygnowa≥y ze swojej wolnoúci. ìWezmÍ
mÍøczyznÍ do domu, to bÍdÍ musia≥a mu praÊ, gotowaÊ,
moøe jeszcze by≥by niezadowolony, a tak to robiÍ co chcÍî
- powiedzia≥a jedna pani z Quanbeyan. Aby tylko zdrowie
dopisa≥o, bo niestety czÍsto po szeúÊdziesiπtce zaczynajπ
nas gnÍbiÊ paskudne choroby. £amie nas w krzyøu, bolπ
nogi, dokucza reumatyzm, nieraz cukrzyca sie doplπcze,
oczy coraz s≥absze. Dzieci pytajπ - jak siÍ mama czuje?
Zawsze bardzo dobrze - po co ich martwiÊ. I cieszy siÍ
matka, øe ich widzi i zaraz wjedzie na stÛ≥ coú smacznego.
Sπ i takie starsze panie, co ciπgle mÛwiπ o chorobach -
takich naleøy unikaÊ i nie licytowaÊ siÍ, ktÛrπ bardziej
boli. Wiele samotnych starszych paÒ moøna spotkaÊ w
klubach, tam sobie grajπ w poker-maszyny.  Jak jedna
pani wygra≥a tysiπc dolarÛw to jej ca≥a Canberra i
Queanbeyan zazdroúci≥o. Od tej pory cisza, widocznie
szczÍúcie nie dopisuje.

A jak kilka samotnych starszych paÒ spotka sie razem,
to sobie wspominajπ o odleg≥ych czasach, ponarzekajπ,
øe muzyka teraz zwariowana - ìrock ì i ìheavy metalî.
Gdzie te czasy - mÛwiπ - kiedy chodzi≥o siÍ na dansingi,
taÒczy≥o tango, walca, a m≥odzieniec by≥ wtedy grzeczny
i romantyczny.

Ale wszystkie panie bez wyjπtku chwalπ AustraliÍ, bo
tu dbajπ o nas bardzo: uwaøaj na cholesterol, unikaj
t≥uszczÛw, broÒ Boøe nie pal papierosÛw, bo dostaniesz
raka. Przychodzπ teø listy zapraszajπce - jeøeli skoÒczy≥aú
50 lat, przyjdü do kliniki zbadaÊ piersi - nic nie kosztuje.
Inne czÍúci cia≥a teø naleøy sprawdzaÊ - ciπgle siÍ o tym
mÛwi. Masz teø swojego rodzinnego lekarza, ktÛry
zawsze pomoøe, wys≥ucha i poradzi. W prasie, radiu i
telewizji mÛwi siÍ, øeby starsi ludzie ograniczali branie
lekÛw, zw≥aszcza nasennych - bo to szkodliwe dla
zdrowia. Serce roúnie jak sie s≥ucha! Komu bowiem zaleøy
abyúmy øy≥y 100 lat i by≥y zdrowe? Po co ta ca≥a
maskarada? Wiadomo, øe na kaødym umar≥ym renciúcie
kochany nasz rzπd liberalny oszczÍdza kilka tysiÍcy
dolarÛw rocznie. Ciπgle siÍ mÛwi, øe za duøo starych,
spo≥eczeÒstwo nam siÍ starzeje, oj, ciÍøko, ciÍøko -
emerytÛw przybywa. Coraz wiÍksze obciπøenie dla
rzπdu; ciπgle tak narzekajπ, cz≥owiek nieraz wstydzi siÍ,
øe jeszcze øyje! WiÍc gdzie sens, logika? Bo z drugiej
strony, jak wspomina≥am, ciπgle nam radzπ co robiÊ, aby
d≥ugo øyÊ.

StaroúÊ nie musi byÊ smutna ani brzydka - aby tylko
nie by≥a bezczynna. Starsze panie wiÍc nie dajπ siÍ, chcπ
byÊ poøyteczne. Sπ teø takie, co swoje puste øycie chcπ
poúwiÍciÊ dla dzieci, wnukÛw. Wcale to na dobre nie
wychodzi obydwu stronom - niech mama nareszcie
pomyúli o sobie - mÛwiπ dzieci. Sπ takie starsze panie
Polki, ktÛre majπ ma≥e rzπdowe domki z ogrÛdkiem,
marnπ podstawowπ emeryturÍ i jeszcze potrafiπ uciu≥aÊ
na podrÛø do Polski. Nieraz dorobiπ parÍ dolarÛw: a to
przypilnujπ komuú dzieci, albo wezmπ koszyk bielizny
do prasowania i nie martwiπ sie jak im BÛg kaøe øyc za
d≥ugo, no bo przecieø dzieci, wnuczki... O nie! - mÛwiπ
wszystkie, absolutnie wszystkie - gdybym doøy≥a pÛünej
staroúci i straci≥a swojπ niezaleønoúÊ, gdybym by≥a
sparaliøowana i na wÛzku inwalidzkim, nigdy bym nie
pozwoli≥a aby ciÍøar opieki nade mnπ spad≥ na dzieci.
Tylko Dom StarcÛw!

A z panami staruszkami to zupe≥nie inna sprawa. Jeúli
ukochana øona nie doczeka Z≥otych GodÛw i odejdzie
do lepszego úwiata, pan wdowiec po krÛtkiej øa≥obie
nagle m≥odnieje, zaczyna siÍ rozglπdaÊ za odpowiedniπ
partnerkπ, czyli w wieku najwyøej 35 lat. Pan juø blisko
osiemdziesiπtki, ale trzyma siÍ krzepko, pierú wypiÍta,
brzuch schowany. I tak mu wszyscy prawiπ
komplementy, øe taki przystojny, trochÍ ≥ysy lub
szpakowaty, ale bardzo mu do twarzy z Filipineczkπ przy
boku. Na panie po pieÊdziesiπtce patrzy z gÛry - boø to
przecieø staruchy.

A øe ma zmarszczki - to od czego broda, wπsy - zresztπ
zmarszczki u panÛw dodajπ im tylko wiÍcej tak zwanego
ìuroku osobistegoî. Tak, tak, panowie mogπ sobie zakryÊ
zmarszczki brodπ i wπsami, czego niestety my, kobiety
zrobiÊ nie moøemy. A jeøeli zdarzy siÍ odwrotna sytuacja
(choÊ to rzadkoúÊ) i staruszka majπca 70 lat ìchodziî z
m≥odzieÒcem czterdziestoletnim - to siÍ mÛwi, øe jest
nienormalna i wstyd przynosi rodzinie. Jak to jest?
Przecieø jej syn jest starszy od tego ìboyfriendaî.
Powinna siÍ wstydziÊ,  iúÊ do koúcio≥a - bo tam jej miejsce
- grzmiπ przyjaciÛ≥ki. Ale trzeba przyznaÊ, øe coraz
bardziej na úwiecie, zw≥aszcza tym bogatym -
artystycznym sπ w modzie ìtoy-boyeî - wymuskani,
elaganccy, bicepsy takie, øe siÍ pada z wraøenia.
przewaønie ci m≥odzieÒcy liczπ sobie latek dwadzieúcia,
a panie duøo, duøo starsze. Ale trudno okreúliÊ ich wiek
- wszystko jest ìperfectî - w≥osy, zÍby, biusty. O silikonie
nasz kochany! - panie doktorze chirurgu plastyczny  -
rÛb wszystko abym by≥a ciπgle m≥oda, piÍkna!

Idzie wiÍc sobie taka ìzakochanaî para - ìtoy-boyî nosi
nawet takie ciuchy, øeby pasowa≥y kolorystycznie do
pani, wpatrzeni w siebie, pani szczÍúliwa, øe jπ ktoú
kocha, a on ciπgle myúli o tym co by jeszcze urwaÊ z jej
milionowego konta i oøeniÊ siÍ wreszcie ze swojπ
dziewczynπ.

Jakie to øycie dziwne, pe≥ne wraøeÒ a my staruszkowie
jeszcze prÛbujemy byÊ romantyczni. I tak myúlÍ sobie,
tyle starszych osÛb mieszka samotnie w wielkich domach,
malutkich mieszkaniach i w domach tak zwanej Spokojnej
Staroúci - odwiedzajmy ich czÍsto, bo czÍsto ta godzinna
wizyta jest dla nich najwiÍkszπ radoúciπ.

I tyle o Staroúci.
Irena ålaska-Bell

P.S. Oúwiadczam, øe od tego roku juø mi lat nie
przybywa.
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Internet Po Polsku
Pod≥πcz siÍ Sieciπ do Polski

przez

ActOnline
Ceny od $10 za miesiπc

ï Polska Strona na Sieci
ï Obs≥uga i Porady po Polsku
ï Najlepsze Ceny w ACT
ï Polskie Gazety i Informacje
ï Internet Publishing & Advertising

ActOnline Internet:  Suite C, First Floor, Bank Building, Jamison Centre
E-mail:  polacy@ActOnline.com.au http://www.ActOnline.com.au/Polska

Ph (06) 251 4074 Fax (06) 251 4218 Mobile 018 487 598

POLCUL FOUNDATION
Komunikat
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 26.9.1996 Dyrekcja
Fundacji przyzna³a dalszych 17 wyró¿nieñ osobom
zaanga¿owanym w ruchu kultury i budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce oraz
wspó³pracy i przyja�ni z jej s¹siadami. Wyró¿nienia
otrzymali:
* Danuta i Leon BRODOWSCY - za pracê na rzecz

przyja�ni polsko-litewskiej
* Anna BRZESKOT - za dzia³alno�æ kulturaln¹, w

Szymanowie
* Tadeusz COZAC - za pracê spo³eczn¹ na terenie

Bielska-Bia³ej
* Micha³ DOBRYNIN - za pracê na rzecz przyja�ni

polsko-bia³oruskiej
* Algis KALEDA - za pracê na rzecz przyja�ni

polsko-litewskiej
* Ewa KOWNACKA - za pracê spo³eczn¹ na terenie

W³adys³awowa
* Ale� KRAUCEWICZ - za pracê na rzecz zbli¿enia

Polski i Bia³orusi
* Jozef KWIATKOWSKI - za pracê na rzecz

zbli¿enia polsko-litewskiego
* Janina MOSKALCZUK - za dzia³alno�æ

kulturaln¹ na terenie Be³chatowa
* Edward PIÓRKO - za pracê na rzecz przyja�ni

polsko-litewskiej
* ks. Jacek PONIKOWSKI - za pracê na rzecz

ociemnia³ych w Niepo³omicach
* Czes³aw SENIUCH - za pracê, na rzecz przyja�ni

polsko-bia³oruskiej

* Urszula S£ONINA-�WIÊCICKA - za pracê
spo³eczno-kulturaln¹ w Podkowie Le�nej

* Jerzy SURWI£O - za pracê na rzecz przyja�ni
polsko-litewskiej

* Aleksandra �LUSAREK - za pomoc w osiedlaniu
Polaków z Kazachstanu w Niepo³omicach

* Robert WYRODA - za pracê spo³eczno-
artystyczn¹ na terenie Krakowa

Z wymienionych osób:
3 - otrzymuj¹ wyró¿nienia im. Eudoksji Rakowskiej
3 - otrzymuj¹ wyró¿nienia im. Krystyny i Boles³awa

Singler
1 - otrzymuje wyró¿nienie im. Ireny i Karola

Dowoyna-Sylwestrowicz
Informacje w sprawie kryteriów wyró¿nieñ oraz
zg³aszania kandydatów mo¿na otrzymaæ od
przedstawicieli Fundacji POLCUL w Polsce. S¹, to:
- Jan HANASZ
ul. Krasiñskiego 57 m. 10, TORUN, tel. 2-82-06
oraz
- Anna KONDRACKA
ul. Bogus³awskiego 20 m.80, WARSZAWA, tel.
663-26-39
lub te¿ zwracaj¹c siê wprost do:
POLCUL FOUNDATION
P.O.Box 193,
ROSE BAY. 2029. Australia
tel. [61-2] 9326 2863 fax: [61-2] 9331 5697
UWAGA: Fundacja wyró¿nia wy³¹cznie osoby
indywidualne. Wysuwanie w³asnej kandydatury
nie jest mo¿liwe.

P.O.Box 193, ROSE BAY.2029, Australia
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Dalszych informacji udziela:  Janina Fabjanowska tel. 248 9399

BA£TYKBA£TYKBA£TYKBA£TYKBA£TYK
 polski sklep w Kanberze

Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu.
Polecamy szeroki asortyment wyrobów wêdliniarskich,

bia³e sery, polskie konserwy i s³odycze firmy Wedel.
Posiadamy te¿ kosmetyki znanych polskich firm.

Wkrótce bêdzie otwarta wypo¿yczalnia kaset video.
Mamy polsk¹ prasê.

Godziny otwarcia od wtorku do soboty w³¹cznie:
wtorek, �roda, czwartek od 9.30 do 18.30

pi¹tek od 9.30 do 19.00

sobota od 9.30 do 15.00

61-63 Dundas Court, Phillip, tel. 28 28 122

UWAGA: Proszê sk³adaæ zamówienia na zakupy wielkanocne -
wêdliny, wyroby garma¿eryjne i ciasta.

Goddard and Partners
C O N S U L T A N T S   I N   T R A V E L

40 Allara Street Canberra City PO Box 121 Civic Square  ACT  2608
Tel: 248 9399 Lic. 298/D/1

ACN 062 891 864

Specjalna cena do Warszawy z Kanbery
ju¿ od $1999

Ju¿ dzi� pomy�l o wakacjach na 1997 rok

Wycieczka po Europie "MAGIC TOUR" - 13 dni
z przelotem do Warszawy w miesi¹cu czerwcu

od $  3690 (jeszcze 5 miejsc wolnych)

OKAZJA:

Do Warszawy w miesi¹cu od stycznia do koñca marca
ju¿ od $ 1550 z Kanbery
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