
Czerwiec 1997Rok XIII  Nr 2 (54)

Biuletyn     informacyjny

Pr
in

t P
o

st
 A

p
p

ro
ve

d
 P

P 
22

92
19

/0
00

19

W numerze:

Z ¿ycia organizacji

Kontakty polonijne

Przegl¹d wydarzeñ w Polsce

Spacerkiem po Civiku

Felieton makabryczny

Infostrada

K¹cik poezji

Wyró¿nienia Polculu

Solo
dooko³a
�wiata -
specjalnyspecjalnyspecjalnyspecjalnyspecjalny
reporta¿reporta¿reporta¿reporta¿reporta¿
dladladladladla
KronikiKronikiKronikiKronikiKroniki
PoloniiPoloniiPoloniiPoloniiPolonii

The Polish Chronicle

fot. Basia Meder

Roze�miany tancerz polinezyjski, wyspa Tahiti



Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne
Prezes Arkadiusz Fabjanowski 293 2323

Internet:  arek@clover.com.au
Sekretarz El¿bieta 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 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
Reporta¿e, felietony Irena �laska-Bell 247 5526
Dzia³ m³odzie¿owy Halina Kobia³ka 242 0183
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 241 2217

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 M. Stawski 281 0400

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
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dalszy ci¹g obok

Okres wiosenny w Polsce jak i ca³ej Europie to czas
budzenia siê  przyrody po zimowym �nie. W polskiej
polityce by³o to szczególnie raptowne przebudzenie.

Wydarzeniem, które szczególnie przyku³o nasz¹
uwagê to projekt nowej konstytucji uchwalony przez
Zgromadzenie Narodowe oraz kontrpropozycja
opozycji pozaparlamentarnej tzw. projekt spo³eczny
konstytucji. Stanê³o na referendum konstytucyjnym,
którego termin Prezydent RP wyznaczy³ na niedzielê
25 maja br.

Ale referendum dotyczy³o tylko jednego projektu,
tego, który zosta³ uchwalony przez Zgromadzenie
Narodowe. By³o jedno pytanie, czy jeste� za tym
projektem czy nie.

Jak ju¿ wszyscy wiemy stosunkiem g³osów 57%
do  43%  przy frekwencji 40% przeszed³ projekt
Zgromadzenia Narodowego. I tutaj trzeba na chwilê
zastanowiæ siê czy dobrze siê sta³o, czy �le? Z punktu
widzenia globalnego Polski - dobrze, bo wreszcie po
ponad siedmiu latach pe³nej niepodleg³o�ci i
suwerenno�ci, Polska jest w posiadaniu ustawy
zasadniczej stworzonej ju¿ w III-ciej Rzeczpospolitej.

Jednak z punktu widzenia  spokoju wewnêtrznego
kraju �le siê sta³o, ¿e do wyboru by³ tylko jeden
projekt. Wyniki referendum jasno pokazuj¹, jak
g³êboki jest podzia³ w spo³eczeñstwie polskim, tym
bardziej, ¿e wybory parlamentarne za pasem
(wrzesieñ) czyli podzia³ ten bêdzie siê pog³êbia³. I
jeszcze jeden smutny czy te¿ przykry element
referendum konstytucyjnego, tym razem Polonusi -
czyli Polacy ¿yj¹cy poza granicami Polski a nie
posiadaj¹cy wa¿nych paszportów polskich nie mieli
prawa  udzia³u w referendum. No, có¿, kiedy� za
czasów Lecha mogli�my, ale tego siê nie docenia³o,
teraz  konsul z Sydney na antenie radia SBS mówi:
�wszyscy mieli do�æ czasu aby wymieniæ paszporty
na nowe i tym samym mieæ prawo g³osu�.

Ale to do mnie nie przemawia, bo paszport polski,
który ja mam w szufladzie jest dla mnie dokumentem
historycznym, bo jest tam tak brzmi¹cy zapis: �z
prawem jednokrotnego przekroczenia granicy�, a
mnie siê zdaje, ¿e obecnie rz¹dz¹cy w Polsce chc¹
jak najszybciej zapomnieæ te czasy, no, bo oni mówi¹,
¿e patrz¹ w przysz³o�æ.

Drugim wa¿nym moim zdaniem wydarzeniem
ostatnich miesiêcy jest ustawa lustracyjna. Sejm
uchwali³ j¹ a Senat przyj¹³ j¹ bez poprawek
proponowanych przez Aleksandra Kwa�niewskiego
i tych wniesionych przez senatorów SLD. Bowiem
obie grupy poprawek czyni³y ustawê w³a�ciwie
bezprzedmiotow¹, proponowa³y lustracjê iluzoryczn¹
- po prostu, tylko lustrowanie dawnej opozycji (tak,
nie przes³yszeli�cie siê Pañstwo - t y l k o   l u s t r a-
c j a   b y  ³ e j   o p o z y c j i). Oni, czyli SLD
towarzystwo dawnego PZPR i innych wasali Moskwy
- �wiêci.

Tak wiêc ruch nale¿y do Prezydenta, tym bardziej,
¿e to on rozpocz¹³ na nowo temat lustracji po aferze
z Oleksym. Prezydent mo¿e ustawê zawetowaæ i
najprawdopodobniej bêdzie to weto skuteczne, gdy¿
zebranie 2/3 g³osów w Sejmie do jego odrzucenia
jest ma³o prawdopodobne. Mo¿e Prezydent odes³aæ
ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego, co wstrzyma
bieg przewidzianych terminów. Mo¿e j¹ wreszcie
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podpisaæ, co dzi� oznacza tylko jedno - kandydaci
na pos³ów i senatorów bêd¹ musieli z³o¿yæ
o�wiadczenia o wspó³pracy ze s³u¿bami
bezpieczeñstwa PRL. Podpisuj¹c ustawê Prezydent
uszanuje wolê szerokiej koalicji, która za ustaw¹
stanê³a, a tak¿e spore spo³eczne oczekiwanie.

Natomiast wetuj¹c lub odsy³aj¹c do Trybuna³u
Konstytucyjnego spe³ni wolê jednego politycznego
ugrupowania (z którego nota bene siê wywodzi). Jak
pisz¹ co spokojniejsi polscy komentatorzy, podpis
Prezydenta by³by w tych okoliczno�ciach najbardziej
po¿¹dany. Teczki trzeba wreszcie zacz¹æ
odczarowywaæ. W³a�nie wybory, w których ¿yciorysy
nie bêd¹ mia³y zbyt wielu tajemnic mog¹ daæ
prawdziw¹ odpowied� na pytanie - czy lustracja jest
tak naprawdê dla Polaków wa¿na i co z niej wynika
dla oceny kandydatów. Prezydent ma czas do 20
czerwca.

Sprawa trzecia to pi¹ta pielgrzymka Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II-giego do Ojczystego Kraju. Tym razem
zwi¹zana by³a ona z 46 Miêdzynarodowym
Kongresem Eucharystycznym, obchodami 1000-lecia
�mierci �w. Wojciecha oraz 600-leciem utworzenia
Wydzia³u Teologicznego na Uniwesytecie
Jagieloñskim w Krakowie. Równie¿ podczas tej wizyty
Papie¿ kanonizowa³ b³ogos³awion¹ królow¹ Polski
Jadwigê i b³ogos³awionego Jana z Dukli, a tak¿e
beatyfikowa³ matkê Bernardynê Jab³oñsk¹ i matkê
Mariê Kar³owsk¹. W Gnie�nie Papie¿ spotka³ siê z
prezydentami Niemiec, Czech, S³owacji, Wêgier,
Litwy, Ukrainy i Polski. Generalnie podczas 11 dni
pobytu w polsce Ojciec �wiêty odwiedzi³ 13
miejscowo�ci, odprawi³ 9 mszy �wiêtych, wyg³osi³ 26
przemówieñ. Podczas powitania Ojca �wiêtego na
lotnisku pod Wroc³awiem prezydent Aleksander
Kwa�niewski powiedzia³, ¿e Polska jest dumna z
Papie¿a Polaka, a on mo¿e byæ dumny ze swojej
Ojczyzny. Natomiast Jan Pawe³ II-gi powiedzia³, ¿e
choæ przysz³o mu ¿yæ w oddali, nie przestaje czuæ
siê synem tej ziemi, ¿e nic co jej nie jest mu obce.
Pielgrzymkê Ojca �wiêtego  obs³uguje prawie 2
tysi¹ce dziennikarzy z ok. 40 krajów. Po raz pierwszy
pielgrzymka Jana Paw³a II-giego mo¿e byæ �ledzona
za po�rednictwem Internetu czyli przez komputer.
Co przyniesie wizyta Ojca �wiêtego w Polsce oka¿e
siê w najbli¿szej przysz³o�ci. Oby spe³ni³y siê jego
s³owa, ¿e Polacy - to naród, który staæ na wiele, który
mo¿e odegraæ donios³¹ rolê w�ród narodów Europy.

Starym zwyczajem koñcz¹c przegl¹d wydarzeñ
chcia³bym przytoczyæ jaki� ciekawy cytat, na który
tym razem natrafi³em w najnowszej ksi¹¿ce Ryszarda
Kapu�ciñskiego, którego go�cili�my parê lat temu w
Australii i równie¿ w Kanberze, ksi¹¿ce zatytu³owanej
�Lapidarium III�. A brzmi on nastêpuj¹co: �Do w³adzy
dochodzi na �wiecie pokolenie  g ³ a d k i c h. Nie
strategów, nie Cezarów, nie  mêdrców - g³adkich. Nie
zaciek³ych, nie ponuraków, nie ideowców, nie
fanatyków - g³adkich. Nie m�ciwych, nie
psychopatów, nie satrapów, nie dyktatorów -
g³adkich. G³adkich, zadbanych, uprzejmych,
zrêcznych, przymilnych, dbaj¹cych aby - wszyscy -
mnie - lubili.�

¯yczê przyjemnej lektury dalszego ci¹gu Kroniki
Polonii

Arkadiusz  Fabjanowski

To o konstytucji
S³ysza³am od kogo�, ¿e ca³e szczê�cie, ¿e Prezydent
nie agituje publicznie za zapinaniem pasów
bezpieczeñstwa w czasie jazdy, bo w Polsce znacznie
wzros³aby liczba obra¿eñ w wypadkach drogowych.
(Donosy nr 2061, 8.5.97)
Wdziêk ministra Leszka Millera
W sobotnich Wiadomosciach TV: �Gdy widzê rêce
pos³ów opozycji tak ochoczo podnosz¹ce siê za
ustaw¹ lustracyjn¹, przypomina mi to karpie
g³osuj¹ce za przy�pieszeniem �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia.'
(Donosy nr 2073, 26.5.97)
Sentencja dnia
Sentencjê dnia dedykujemy dzi� wszystkim Hilarym
oraz Zbigniewom:
Jêzyk polityków na korzy�æ siê zmienia
Zamiast s³ów grubych delikatne zdrobnienia
Ju¿ nie lizusy, a �lizuski z prawicy�
Ju¿ nie oszu�ci, a �k³amczuszki z lewicy�
Wiêc gdy ju¿ ca³kiem zdziecinniej¹, to my�lê,
£atwiej ich do ¿³obka siê wy�le.

Marek Majewski
(Wiadomo�ci Dnia Polska OnLine, 16.3.97)
30 senatorów,
g³ównie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyst¹pi³o
z protestem wobec biskupa Edwarda Frankowskiego,
który w czasie mszy rezurekcyjnej w Stalowej Woli
mia³ powiedzieæ, ¿e Polsk¹ �rzadz¹ pêtaki i ¿e takie
pêtaki Polskê sprzedaj¹�.  Biskup t³umaczy, ¿e u¿y³
s³ów poety Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego:
�Gdy wiej¹ wiatry historii, ludziom rosn¹ skrzyd³a
jak piêknym ptakom, natomiast trzes¹ siê portki
pêtakom�.
(Wiadomo�ci Dnia Polska OnLine, 7.4.97)
Pomo¿emy, pomo¿emy ...
Musicie b³agaæ na klêczkach Pana Boga, a¿ebym
sprosta³ zadaniu wprowadzenia ko�cio³a w trzecie
tysi¹clecie, bo lat mi przybywa - zaapelowa³ Papie¿
do wiernych w Gorzowie Wielkopolskim.
Zgromadzeni odpowiedzieli g³o�nym skandowaniem:
�Pomo¿emy, pomo¿emy!�.
Ten okrzyk jest mi znany, ale mo¿e tym razem bêdzie
lepiej - zauwa¿y³ Jan Pawe³ II.
(Wiadomo�ci Polska OnLine, 3.6.97)

Terminarz Audycji Polskiej Fali na stacji 2XX (1008
KHz) w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8 wieczorem
16.06.97 Irena �laska-Bell 247 5526
23.06.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
30.06.97 Adam Babiñski 281 2854
07.07.97 Irena �laska-Bell 247 5526
14.07.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
21.07.97 Adam Babiñski 281 2854
28.07.97 Irena �laska-Bell 247 5526
04.08.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
11.08.97 Adam Babiñski 281 2854
18.08.97 Irena �laska-Bell 247 5526
25.08.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
01.09.97 Adam Babiñski 281 2854
08.09.97 Irena �laska-Bell 247 5526
15.09.97 Arkadiusz Fabjanowski 293 2323
22.09.97 Adam Babiñski 281 2854
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Obecny rok jest rokiem obchodÛw 50-lecia istnienia
úwiatowego SPK. Zosta≥o to szczegÛlnie podkreúlone
przez nasze Ko≥a podczas uroczystego obiadu z okazji
ìANZAC DAYî. Jak zawsze uroczystoúÊ ta zgromadzi≥a
sporπ grupÍ naszych cz≥onkÛw i zaproszonych goúci
wúrÛd ktÛrych byli Pani Ambasador - dr. A. MorawiÒska,
Pani M. Reid - Senator, Pan B. Stefaniak - Minister
Edukacji, Prezesi organizacji polskich i wielu innych.
W tegorocznym marszu polscy kombatanci szli jako jedna
z pierwszych grup, co stanowi≥o wyrÛønienie dla nas i
co naleøy podkreúliÊ, sta≥o siÍ dziÍki konsekwentnym
staraniom Prezesa Ko≥a.

Senator Margaret Reid przemawia na obiedzie w  Domu
Kombatanta na ANZAC Day do zebranych cz³onków SPK
oraz go�ci.  Na zdjêciach:  przewodnicz¹cy  Polskiego
Instytutu Historycznego Andrzej Kleeberg ...

SzczegÛlnie sympatyczne by≥o wystπpienie Pani
Ambasador, ktÛra rÛwnoczeúnie mia≥a okazjÍ do
poøegnania siÍ z nami, poniewaø Jej pobyt w Australii
dobiega koÒca.
Jako cz≥owiek øyczliwy Polakom i starajπcy siÍ pomagaÊ
w za≥atwianiu spraw polskich wystπpi≥a Pani M. Reid.
Mogliúmy us≥yszeÊ wiele øyczliwych nam s≥Ûw, co
dodatkowo przyczyni≥o siÍ do uzyskania mi≥ego nastroju.
Z innych wydarzeÒ minionego okresu naleøy odnotowaÊ
wizytÍ Szefa Kancelarii Senatu RP - Pana J. Ko≥tuna, ktÛry
w towarzystwie Pani Ambasador oraz Konsula
Generalnego - Ministra Pe≥nomocnego Pana W.
Osuchowskiego przyby≥ do naszego Klubu aby spotkaÊ
siÍ z tutejszπ Poloniπ. MÛwiono m.in. o nowej Konstytucji
RP, sprawach zwiπzanych z szerszym propagowaniem
spraw polskich na terenie Australii a szczegÛlnie w
australijskich úrodkach masowego przekazu itp. Szkoda
tylko, øe tak niewielu rodakÛw przyby≥o na to spotkanie,
bo by≥a to okazja do wymiany poglπdÛw na ciekawe
tematy.
Jak co roku braliúmy udzia≥ we Mszach úw. za
pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz
z okazji uroczystoúci 3 - go Maja. Na obydwu Mszach
by≥ Sztandar SPK i cz≥onkowie Ko≥a w strojach
organizacyjnych.
Z imprez o ìløejszymî charakterze goúciliúmy kabaret
ìPigwa Showî, ktÛry zgromadzi≥ sporπ widowniÍ i da≥
wystÍp mogπcy zadowoliÊ wszystkich obecnych. Po
wystÍpie cz≥onkowie kabaretu rozdawali autografy,
oferowali najnowsze swoje nagrania i w ogÛlnie mi≥ej i
na weso≥o atmosferze obiecali ponownie zawitaÊ do
Australii, gdzie spotkali siÍ z øyczliwym przyjÍciem.
W planach na najbliøszπ przysz≥oúÊ mamy kilka
ciekawych pomys≥Ûw, o czym bÍdziemy informowali na
bieøπco, a tymczasem ponawiamy zaproszenie do
odwiedzania naszego Klubu i czynnego w≥πczania siÍ w
jego dzia≥alnoúÊ.

H. SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Grupa polska by≥a liczna i prezentowa≥a siÍ okazale a po
marszu w úwiπtecznym nastroju wszyscy przybyli do
naszego Klubu na dalszπ czÍúÊ uroczystoúci.
Prowadzπcym uroczystoúÊ w Klubie by≥ Kol. A. Kleeberg.
Po krÛtkich wystπpieniach okolicznoúciowych Prezesa
Ko≥a, Pani Ambasador i Pani Senator odby≥ siÍ obiad.
Panowa≥ prawdziwie úwiπteczny nastrÛj i wielu z
obecnych mia≥o okazjÍ do mi≥ego spÍdzenia tego dnia.

Przemarsz grupy polskich kombatantów podczas
uroczysto�ci Anzac Day, prowadzonej przez prezesa Ko³a
SPK Nr. 5, Bernarda Zdzis³awa Skarbka

fot. F. Paszkiewicz
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fot. F. Paszkiewicz

... prezes Rady Organizacji Polskich w ACT in¿. Arkadiusz
Fabjanowski z ma³¿onk¹, prezes SPK Ko³a Nr. 5 Zdzis³aw
Bernard Skarbek z ma³¿onk¹, ambasador RP w Australii
dr Agnieszka Morawiñska, minister rz¹du Australijskiego
Terytorium Sto³ecznego Bill Stefaniak i prezes Rady
Naczelnej in¿. Ryszard Majchrzak



Ko³o Polek

fot.  Wanda Ca³ka

Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 2 kwarta³ 1997 r.
Pierwszy kwarta³ 1997 r zakoñczy³y�my udzia³em w
Canberra Day Festival w dn. 8.3.br. Zarz¹d sk³ada
wszytkim paniom z Ko³a Polek serdeczne
podziêkowanie za dostarczone ciasta, torty i p¹czki i
za ofiary pieniê¿ne w zastêpstwie ciast. Z poza Ko³a
Polek ciasta ofiarowa³y tym razem jedynie panie W.
Bartkowiak i M. Skarbek, bardzo dziêkujemy.
Sprzeda¿¹ kierowa³a V-ce prez.  A. Zió³kowska a
pomaga³y panie Ida Adamczewska, J. Cox,  T. Nowak,
K. Kwaczyñska oraz L. Zawartko, V-ce prez., i L.
Zapa�nik, prezeska, do godz. 12 w nocy.  Jak zwykle
sprzedano wszystkie ciasta i cel finansowy zosta³
osi¹gniêty.

Prez. L. Zapa�nik i sekr. H. Wodziñska wziê³y udzia³
w dn.15.3.br. w oficjalnym otwarciu wystawy sztuki
artystów europejskiego pochodzenia pracuj¹cych w
Australii w latach 1930-1960 (o której organizowaniu
wspominali�my w Kronice ju¿ w ubieg³ym roku). Na
wystawie by³o kilka nazwisk polskich, dominowa³o
malarstwo i rze�ba i tematyka 2 wojny �wiatowej.
Wystawa mia³a miejsce w Australian National Gallery.

25.4.br. odby³ siê uroczysty obiad w klubie SPK z
okazji Anzac Day z udzia³em Ambasadora RP dr.A.
Morawiñskiej, senator M. Reed, ministra ACT B.
Stefaniaka, prez. Rady Naczelnej Polskich Organizacji
w Australii in¿ R. Majchrzaka i przedstawicieli
organizacji polskich w ACT, weteranów kanberskich
i innych go�ci.  Ko³o Polek reprezentowa³a V-ce prez.
A. Zió³kowska z mê¿em,  która odczyta³a równie¿
¿yczenia z okacji 50-tej rocznicy istnienia �wiatowego
Stowarzyszenia Polskich Kombatanów.

W czasie tegorocznej Akademii 3 Maja, przyjemnej,
zwiêz³ej, dobrze przygotowanej, z przemówieniem
okoliczno�ciowym prezesa Rady Organizacji Polskich
na ACT in¿.  A. Fabjanowskiego, jak zwykle ozdob¹
by³y dzieci, �piewajace, deklamujace, graj¹ce i
tañcz¹ce.  W czasie akademii panie H. Cisz i K.
Kwaczyñska z ramienia Ko³a Polek zbiera³y wolne
datki na szkolnictwo polskie w Kanberze. Zebrano
kwote $166, któr¹ Ko³o Polek uzupe³ni³o z w³asnej
kasy do wysoko�ci $200. Sekretarka H.Wodziñska
wrêczy³a przedstawicielom obu szkó³ p. W. Rejlichowi
i p. J. Gajewskiej czeki po $100 na potrzeby szkó³ w
czasie piêknej imprezy Dnia Matki, zorganizowanej
wspaniale przez szko³ê  im Arcb. J. Gawliny w Klubie
Or³a Bia³ego w sobotê 17.5.br.

¯yczymy obu szko³om jak najwiêkszych sukcesów
i zgodnej wspó³pracy, a gronu nauczycielskiemu i
rodzicom wytrwania w ofiarno�ci i zapale do pracy
dla dobra dzieci i sprawy nauki jêzyka polskiego.
Cieszy nas du¿a ilo�æ dzieci w szkole na Florey, co
jest najlepszym dowodem potrzeby jej wznowienia.

Ko³o Polek zorganizowa³o z pomoc¹ finansow¹ Ko³a
SPK Nr.5 w czwartek 17.4.br. pielgrzymkê do
Sanktuarium Maryjnego w Penrose Park, Berrima.
Udzia³ wziê³y 34 osoby (pe³ny autobus). Wygodnym
wynajêtym samochodem w dobrym nastroju przy
piêknej pogodzie dobrnêli�my do miejsca
przeznaczenia oko³o godz. 11 przed po³udniem.
Czekaj¹cy na nas i witaj¹cy nas mi³ym u�miechem
Ojciec Janusz odprawi³ dla nas specjalnie uroczyst¹
Mszê �w. w czasie której modlili�my siê w intencjach
w³asnych i przedstawionych przez p. A. Bro¿ka w
odczytanym li�cie, wraz z podziêkowaniem dla Ks.
Janusza. Po Mszy �w. i posi³ku przeszlismy spacerem
z modlitw¹ do Groty Matki Boskiej.  Po drodze
zwiedzili�my piêkny Kosció³, którego budowê ju¿
ukoñczono, a po�wiêcenie odby³o siê w sobotê
24.5.br.

Pielgrzymka Ko³a Polek do Sanktuarium Matki Bo¿ej w
Berrima, 17.4.97

Ko³o Polek bra³o udzia³ w przeprowadzonej przez
panie W. Bartkoviak i M. Pacek zbiórce odzie¿y dla
dzieci w sierociñcu w Miejscu Piastowym  k/Tarnowa.
Zadecydowano równie¿ na zebraniu w dn.13.5.  br.
wyasygnowaæ kwotê $50 na koszty przesy³ki paczek.

Zebrania Ko³a Polek odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu
we wtorki w Klubie Or³a Bia³ego w godzinach od 11:00
do 1:00 i koñcz¹ siê herbatk¹. Serdecznie
zapraszamy wszystkie panie, które maj¹ trochê
wolnego czasu do udzia³u w tych spotkaniach,

H. Wodziñska
Sekretarka

dokoñczenie na stronie 7

Z ¿ycia Klubu Or³a Bia³ego
Akademia 3-go Maja w Klubie Or³a Bia³ego
Dnia 4 maja br, o godzinie 17-tej, w sali Domu
Polskiego im. Miko³aja Kopernika, odby³a siê
Akademia z okazji obchodu �wiêta narodowego
Konstytucji 3-go Maja, w której miêdzy innymi,
oprócz zaproszonych go�ci, wziê³y udzia³ obydwie
szko³y polskie z Melba i Phillip oraz grupa taneczna
Wielkopolska.
Z zaproszonych go�ci obecni byli:  wielebny ksi¹dz
Edward Budzi³owicz, 2-gi sekretarz Ambasady RP w
Kanberze mgr Andrzej Reszke z ¿on¹ i córk¹, prezes
Rady Organizacji Polskich na Australijskie
Terytorium Sto³eczne, pan in¿. Arkadiusz
Fabjanowski z ¿on¹, prezes Ko³a SPK Nr. 5 w
Kanberze pan Z. B. Skarbek z ¿on¹, prezeska Ko³a
Polek w Kanberze pani Leokadia Zapa�nik z mê¿em.
S³owo wstêpne do Akademii wyg³osi³a nauczycielka
szko³y polskiej na Melba, pani Lucyna Bogatko, po
czym zosta³y odegrane na fortepianie przez pani¹
Adelê Miko³ajczak hymny narodowe polski i
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Komisja O�wiatowa
CO NOWEGO W SZKOLE POLSKIEJ W PHILLIP?
W miesi¹cu marcu na zebraniu szkolnym wybrali�my
nowe w³adze szkolne. Pan Edward Pieñkowski
zrezygnowa³ z funkcji kierownika szko³y i Komisji
O�wiatowej po 6 latach pracy dla szko³y.  Dziêkujemy
mu serdecznie za tyluletni¹ pracê dla naszej
m³odzie¿y. W imieniu rodziców i nauczycieli specjalne
podziêkowania wyrazi³ p. Pieñkowskiemu p. Stefan
Gajewski, obecny koordynator od spraw
pedagogicznych i nauczyciel klas 11 i 12.

Na zebraniu tym wybrano te¿ nowego kierownika
Szko³y. Zosta³ nim p. Marek Stawski, któremu
¿yczymy du¿o zapa³u i zaparcia w tej nowej dla niego
dzia³alno�ci spo³ecznej.  Do pracy w Komisji
O�wiatowej dokooptowano te¿ 7 osób, które bêd¹
odpowiedzialne za zajêcie siê bibliotek¹, imprezami
szkolnymi, kronik¹ szkoln¹, koordynowaniem
dy¿urów rodziców na zajêcia szkolne, korespondencj¹
szkoln¹, szukaniem sponsorów i organizowaniem
zbiórek pieniêdzy na potrzeby szkolne, pisaniem
artyku³ów o szkole do pism lokalnych, itp. Mamy
nadziejê, ¿e ten podzia³ obowi¹zków poprawi
funkcjonowanie Szko³y bez du¿ego obci¹¿enia
pojedyñczych osób.

Zajêcia religii w naszej szkole prowadzone s¹
regularnie przez Ksiêdza Edwarda Budzi³owicza,
który poza nauk¹ z dzieæmi w m³odszych klasach z
zapa³em i po�wiêceniem prowadzi dyskusje i
pogadanki dla starszej m³odzie¿y. Omówiony ju¿
zosta³ bardzo powa¿ny i kontrowersyjny temat
EUTANAZJA.  Dyskusja by³a burzliwa i bardzo
dojrza³a, a Ksi¹dz stwierdzi³, ¿e mamy wspania³¹
m³odzie¿, z któr¹ z przyjemno�ci¹ bêdzie siê spotyka³
i omawia³ wybrane przez nich zagadnienia, czy te¿
nurtuj¹ce ich problemy.

W kwietniu na szkolnym BBQ na Black Mountain
Peninsula po¿egnali�my oficjalnie by³ego kierownika
szko³y p. Edwarda Pieñkowskiego.  Pogoda dopisa³a,
jak równie¿ grono nauczycieli, rodziców i dzieci.  By³y
kie³baski, szasz³yki, sa³atki no i obowi¹zkowo tort.
Wspomnieniom o minionych latach szkolnych i
m³odzie¿y, która ju¿ odesz³a ze szko³y, nie by³o koñca.
Pan Pieñkowski przyby³ na to spotkanie z ¿on¹, a
jako prezent przyniós³ tradycyjny worek cukierków
dla najm³odszych.  Chêtnych na s³odycze by³o wielu.
Wyrazy podziêkowania  za d³ugoletni¹ pracê
spo³eczn¹ dla Szko³y oraz skromny prezent przekaza³
nowy kierownik p. Marek Stawski.  ¯eby podkre�liæ
donios³o�æ chwili od�piewali�my równie¿ tradycyjne
�100 lat�.  Pan Pieñkowski podziêkowa³ za tak mi³e
spotkanie i po¿egnanie i przyrzek³ odwiedzaæ szko³ê.

W dniu  27 kwietnia m³odzie¿ naszej szko³y bra³a
bardzo licznie udzia³ (48 uczniów) w 6 Konkursie
PIÊKNO S£OWA I  MUZYKI  POLSKIEJ.  Cieszymy
siê, ¿e nasi uczniowie chêtnie ucz¹ siê nowych
polskich tekstów, wierszy i piosenek.  Dziêki temu
ich jêzyk polski napewno siê poprawi i wzbogaci.

Kontynuuj¹c zesz³oroczn¹ akcjê zbierania funduszy
na Szko³ê, wprowadzili�my ponownie sprzeda¿
czekoladek z tzw Fund Raising.  Ka¿dy uczeñ dosta³
paczkê czekoladek do rozprowadzenia. Wierzymy w
nich jak i równie¿ w pomoc Rodziców, którzy
wielokrotnie sami sprzedaj¹ nasze czekoladki w
swoich miejscach pracy.

W miesi¹cu maju przeprowadzili�my te¿ loteriê
fantow¹ na zabawie �Baw siê razem z nami�.  Bardzo
³adn¹ nagrodê na tê okazjê ufundowali Pañstwo
Grabowscy ze sklepu Ba³tyk  w Phillip.  Drug¹
nagrodê w postaci kwitu kasowego (voucheru)
ufundowa³ Joe�s Delicatessen z Belconnen.
Zebrali�my oko³o $137.  Dziêkujemy za poparcie
fundatorom, wszystkim uczestnikom oraz osobom,
które pomaga³y w loterii.

Chcemy, aby m³odzie¿ nasza czu³a siê czê�ci¹
naszej polskiej spo³eczno�ci. Dlatego te¿ planujemy
w obecnym roku szkolnym kontynuowaæ
uczestnictwo m³odzie¿y w polskich audycjach
radiowych, imprezach kulturalnych naszej Polonii,
oraz imprezach organizowanych przez O�rodek
Duszpasterski w Narrabundah.

W maju:
- na Dzieñ Matki grupa uczennic z klasy 7/8
wyst¹pi³a w polskiej audycji radiowej z recytacjami
dla naszych Mam;
- przedstawiciele naszej szko³y i szkolna m³odzie¿
uczestniczy³a w uroczysto�ciach po�wiêcenia nowego
ko�cio³a Ojców Paulinów w �Penrose Park� ko³o
Berimy.  Absolwenci naszej szko³y pomagali w
organizacji tej uroczysto�ci.
ZIMA ZA PASEM A WIÊC BIA£E SZALEÑSTWO

PRZED NAMI !!! NARTY!!!
Szko³a nasza pod patronatem ksiêdza Edmunda

planuje zorganizowanie 3-dniowego grupowego
wyjazdu na narty dla dzieci, m³odzie¿y szkolnej i
studenckiej, która ju¿ umie je�dziæ na nartach.
Noclegi bêd¹ w Jindabyne, a jazda na Mt.Blue Cow.
Termin wyjazdu planowany jest na najbli¿sze szkolne
wakacje w pocz¹tkach pierwszego lub drugiego
tygodnia. Koszt wyjazdu uzale¿niony jest od ilo�ci
chêtnych, obejmuje przejazd, noclegi, jedzenie i
wyci¹gi narciarskie. Zapewniamy te¿ dla chêtnych
fachowy instruktarz narciarski prowadzony przez p.
Marka Stawskiego.

Prosimy zainteresowanych o jak najszybsze
zg³oszenia, celem rozpoczêcia rezerwacji transportu
i noclegów.
Kontakty: Ksi¹dz Edmund (tel 295 2603), Marek
Stawski (tel.281 0400), Olek Gancarz (tel.241 6788)

Podziêkowania
Dziêkujemy serdecznie Ko³u Polek za $100

przekazanych dla Szko³y w Phillip z funduszy
zebranych na Akademii 3 Maja.

Dziêkujemy Panu Kwaczyñskiemu za
udostêpnienie szkole swoich kaset video z polskimi
filmami. Napewno skorzystamy.!!!

Gor¹ce podziêkowania dla p. Piotra Suchomskiego
za przerobienie szafki na fotokopiarkê.  Obecna jest
szalenie porêczna i ³atwa w obs³udze.

Specjalne podziêkowania za pracê nad
oprawianiem ksi¹¿ek i podrêczników szkolnych oraz
za katalogowanie ksi¹¿ek nale¿¹ siê dla trójki
niestrudzonych Pañ z Komisji O�wiatowej, Pani
Joanny Orze³ek, Pani Stelli Jakubaszek oraz Pani
Teresy Burzyñskiej.

Z okazji Dnia Dziecka
¿yczymy wszystkim milusiñskim wiele rado�ci i
u�miechu.

Za Komisjê O�wiatow¹
Halina Stawska
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Infostrad¹ bli¿ej do Polski (13)Infostrad¹ bli¿ej do Polski (13)Infostrad¹ bli¿ej do Polski (13)Infostrad¹ bli¿ej do Polski (13)Infostrad¹ bli¿ej do Polski (13)
Prasa i inne �rodki masowego przekazu coraz czê�ciej
informuj¹ nas, ¿e nieznani sprawcy, zazwyczaj przez
te media zwani �hackerami� w³amali siê do kolejnego
systemu komputerowego i dokonali tam
nieporz¹danych zmian. Czêsto zmiany takie dotycz¹
stron Ogólno�wiatowej Pajêczyny WWW
serwowanych przez dany system komputerowy. I tak
na przyk³ad niedawno s³yszeli�my o �w³amaniu� do
komputerów rz¹dowych w Polsce i zmianach stron -
bodaj¿e zmieniono nazwê Agencji Informacyjnej na
Agencjê Dezinformacji itp. Jest to oczywi�cie kalka
pomys³u ju¿ uprzednio zastosowanego przez
sprawców s³ynnego w³amania do komputerów CIA,
którzy zmienili s³owo Intelligence na Stupidity w
nazwie tej szacownej Agencji na jej stronach
informacyjnych.

Co w³asciwie oznacza s³owo �hackers� i jakie s¹
motywy i metody ich dzia³ania? Niedawno
wy�wietlany filmik o tym tytule stanowi³ do�æ
skomplikowan¹ (ale strawn¹) mieszankê prawdy z
�licencj¹ poetyck¹�, czasem na krawêdzi bzdury. Ja
sam kiedy� pope³ni³em b³¹d polegaj¹cy na u¿yciu
tego s³owa w niew³a�ciwym miejscu i czasie. By³ rok
1990 i starali�my siê o wprowadzenie sieci
komputerowych, na pocz¹tek tzw sieci EARN,
bêd¹cej europejskim odpowiednikiem sieci BITNET
do Polski. W li�cie elektronicznym wys³anym do
jednej z grup dyskusyjnych u¿y³em okre�lenia �VMS
hackers� mówi¹c o studentach u¿ywaj¹cych kilku
jugos³owiañskich maszyn na�laduj¹cych produkty
firmy Digital. To okre�lenie, wyrwane z kontekstu,
pojawi³o siê na innych listach dyskusyjnych, gdzie
mój list zacytowano i obecno�æ owych �hackerów� w
Polsce by³a podawana jako argument przeciw

przyjêciu Polski do EARN. Mój b³¹d polega³ na
przyjêciu definicji, która mówi, ¿e �hacker� to po
prostu osoba o du¿ej wiedzy, która potrafi zastosowaæ
niekonwencjonalne metody, przede wszystkim w
dziedzinie adaptowania istniej¹cych rozwi¹zañ (w
szczególno�ci programów komputerowych) do
nowych celów. Niestety, bardziej popularne jest
wê¿sze rozumienie tego s³owa - a wiêc w potocznej
opinii �hacker� to osoba, która stosuje wiedzê
komputerow¹ do znajdowania s³abo�ci w programach
i systemach komputerowych i nastêpnie
wykorzystuje znalezione luki zabezpieczeñ do
bezprawnego u¿ycia ich.

Subkultura hackerów nie jest �ci�le zdefiniowana,
tocz¹ siê np. czêsto dyskusje, czy do subkultury tej
nale¿¹ osoby zajmuj¹ce siê wy³¹cznie znajdowaniem
metod u¿ywania komercjalnego oprogramowania bez
posiadania odpowiedniej licencji (programy
komputerowe o z³amanych firmowych
zabezpieczeniach s¹ czêsto okre�lane nazw¹ �warez�,
a programiki i metody s³u¿¹ce do ³amania
zabezpieczeñ nazw¹ �crackz�). Tradycje swe
subkultura ta wywodzi z czasów, gdy najbardziej
popularnym zajêciem poprzedników dzisiejszych
hackerów by³o uzyskiwanie bezp³atnych
miêdzymiastowych po³¹czeñ telefonicznych.
Poniewa¿ jedn¹ z metod uzyskiwania takich po³¹czeñ
by³o wykorzystywanie generatorów d�wiêku o
czêstotliwo�ci 2600 Hz, liczba 2600 ma znaczenie
symbolu - st¹d np. grupa dyskusyjna alt.2600 gdzie
niekiedy z szumu informacyjnego mo¿na wy³owiæ
wypowiedzi hackerów (czasem u¿ywaj¹cych zabawnej
pisowni takich wyrazów jak np. �elite�).

W³amania do komputerów pod³¹czonych do
Internetu s¹ najbardziej widowiskowym przejawem
dzia³alno�ci hackerów. Oprócz takich w³amañ, coraz
czê�ciejsze s¹ te¿ ataki okre�lane terminem �denial
of service� (DOS). Polegaj¹ one na zdalnym
sparali¿owaniu pewnych funkcji atakowanej
maszyny. Trywialnym tego przyk³adem jest tzw. �mail
bombing�, a wiêc spowodowanie nap³ywu tak wielkiej
ilo�ci przesy³ek elektronicznej poczty, ¿e atakowana
maszyna spowalnia b¹d� zupe³nie zaprzestaje
wykonywania swych normalnych funkcji (np.
wskutek wyczerpania miejsca na dysku). Ataki typu
DOS mog¹ byæ te¿ prowadzone bardziej
wyrafinowanymi metodami.

Kilka miesiêcy temu pojawi³a siê prosta metoda,
polegaj¹ca na wys³aniu pakietu danych o pewnej
wielko�ci jako tzw. �ping of death� powoduj¹cego
zawieszanie wielu komputerów pracuj¹cych w
systemie UNIX. Niedawno podano prosty programik
o wdziêcznej nazwie �winnuke� pozwalaj¹cy z kolei
na zdalne unieruchomienie maszyn u¿ywaj¹cych
systemu Windows NT lub Win95. Na szczê�cie,
istniej¹ równie¿ metody zabezpieczania siê przed
niektórymi typami ataków. Ale nawet du¿a, bardzo
kompetentna technicznie nowojorska firma
internetowa Panix mia³a wielkie trudno�ci oko³o roku
temu, gdy zosta³a zaatakowana przez nieznanych
sprawców u¿ywaj¹cych techniki zwanej �SYN
flooding�. Usi³owania ataków DOS przeprowadzone
przez pocz¹tkuj¹cych hackerów (czasem nazywanych
�wannabe�) mog¹ pozostawiaæ �lady pozwalaj¹ce na
zidentyfikowanie atakuj¹cego. Zwykle koñczy siê
taka zabawa niezbyt przyjemnie - co najmniej utrat¹
konta komputerowego.

A o metodach w³amañ do systemów
komputerowych napiszê w nastêpnym odcinku.

marek@clover.com.au

Klub Or³a Bia³ego ----- dokoñczenie
australijski.  Oficjalnego powitania go�ci
zaproszonych dokona³ prezes Klubu Or³a Bia³ego pan
Andrzej Miko³ajczak.  Referat okoliczno�ciowy
wyg³osi³ pan in¿. A. Fabjanowski, po czym nast¹pi³
wystêp Zespo³u Wielkopolska - w grupie m³odszej.
Nastêpnie szko³a polska im. Arcybiskupa J. Gawliny
na Melba wyst¹pi³a w swoim programie pod
kierownictwem pani Maryli Rzê�nickiej.  Znów
wyst¹pi³ zespó³ taneczny Wielkopolska - tym razem
w grupie starszej m³odzie¿y, w piêknych strojach
narodowych, pod kierownictwem pani Krystyny
Miko³ajczak.
Po krótkiej nieprzewidzianej przerwie nast¹pi³o
przedstawienie laureatów VI Konkursu �Piêkno s³owa
i muzyki polskiej�, którzy po krótkiej prezentacji
otrzymali dyplomy konkursowe wrêczone przez 2-go
sekretarza Ambasady RP mgr. Andrzeja Reszke.
Ca³o�ci¹ w tej czê�ci Akademii kierowa³a pani Zofia
Sêk-Sêkalska, fundatorka tego Konkursu.  Ona
równie¿ zakoñczy³a tê Akademiê.
Przy drzwiach wej�ciowych na salê zbiórkê na
utrzymanie szkó³ polskich w Kanberze prowadzi³y
panie z Ko³a Polek, M. Cisz i K. Kwaczyñska.  Sumê
zebran¹ w wysoko�ci $160,00 przeznaczono na
obydwie szko³y polskie na naszym terenie.
Wszystkim obecnym na tej Akademii, a szczególnie
oficjalnym go�ciom, dzieciom z obudwóch szkó³, ich
rodzicom i mi³ym go�ciom, którzy cierpliwie wytrwali
do koñca, Zarz¹d Klubu Or³a Bia³ego uprzejmie
dziêkuje, poniewa¿ by³ organizatorem i protektorem
tej Akademii.

Za Zarz¹d
A. Adamczewska A. Miko³ajczak
Sekretarz Prezes
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SOLO DOOKO£A �WIATA
Tahiti - Nowa ZelandiaTahiti - Nowa ZelandiaTahiti - Nowa ZelandiaTahiti - Nowa ZelandiaTahiti - Nowa Zelandia

Basia Meder

ci¹g dalszy obok
Tancerka polinezyjska na wyspie Tahiti

Po prawie sze�ciu godzinach lotu z Wyspy
Wielkanocnej, wyl¹dowa³am w Papeete na Tahiti,
jednej ze 118 wysp Polinezji Francuskiej. Mimo ¿e
du¿a popularno�æ turystyczna wyspy trochê mnie
odstrasza³a, chcia³am siê tutaj zatrzymaæ na krótko
przed nastêpnym i zarazem ostatnim etapem mojej
podró¿y, Now¹ Zelandi¹. Tahiti zachwyci³o mnie ju¿
z samolotu podczas l¹dowania. Wysokie szczyty gór
tonê³y w nisko zawieszonych chmurach. Na
egzotycznie ukwieconym lotnisku od razu czu³am
gor¹cy i wilgotny klimat tropikalny. Grupa
Polinezyjczyków przybranych girlandami kwiatów
rado�nie przygrywa³a na gitarach. Tahiti objawi³a mi
siê jako wyspa kwiatów, �wiat³a, kolorów, pogodnych
mieszkañców i malutkich autobusów, do których
musia³am wchodziæ niemal¿e na kolanach.

Nastêpnego dnia, wczesnym rankiem, wybra³am
siê na wycieczkê na wyspê Moorea. Przy porcie, ku
mojej rado�ci, zobaczy³am wielobarwn¹ grupê
tancerzy polinezyjskich. Okr¹g³e miseczki kokosowe
na piersiach pó³-nagich m³odych i zgrabnych
tancerek przyci¹ga³y wzrok nie tylko mê¿czyzn.
Trawiaste, �ó³to-czerwone spódniczki i wielkie
pióropusze na g³owach tancerek porusza³y siê w rytm
tanecznych ruchów cia³a. Tancerze, przystojni, o
oliwkowej skórze, z b³yszcz¹cymi oczami i z
u�miechem ukazuj¹cym �nie¿no-bia³e zêby nie

ustêpowali dziewczêtom (jak widaæ na zdjêciu na
stronie 1).  Zostawiwszy roztañczon¹ grupê,
pop³ynê³am kataramanem na wyspê Moorea.

Id¹c wzdu¿ lasów palmy kokosowej, obserwowa³am
tysi¹ce zabawnych krabów wygl¹daj¹cych nie�mia³o
z ma³ych norek w piaszczystej glebie. Resztê dnia
wylegiwa³am siê na koralowej, bia³ej pla¿y zanurzona
w kryszta³owo-prze�roczystej wodzie. W drodze

fot. Basia Meder

Niewielkie autobusiki na ulicach Papeete,Tahiti

fot. Basia Meder

Rozleg³a pla¿a koralowa na wyspie Moorea  k.Tahiti

powrotnej do portu zobaczy³am szybko nadci¹gaj¹ce
chmury. W ci¹gu paru minut spad³ ulewny
tropikalny deszcz. Dos³ownie nie mia³am na sobie
suchej nitki. Wokó³ mnie toczy³a siê nagle wartka
rzeka, a na poboczu drogi gromadzi³y sie ma³e
jeziorka. Ulewa skoñczy³a siê równie  nagle jak
przysz³a, zast¹piona raptownym s³onecznym
blaskiem.

Przez parê kolejnych dni w³óczy³am siê po ulicach
tropikalnego Papeete wysadzonych rzêdami
bananowców, drzew papai i innych wielobarwnie
ukwieconych. Chodzi³am nad zatokê, gdzie rz¹d
¿aglówek buja³ siê w przejrzystej wodzie Pacyfiku,
w�ród wyra�nie widocznych koralowców i stadek
wzorzystych rybek. Wieczorami wpatrywa³am siê w
bajeczne pomarañczowo-czerwonawe, czasem wrêcz
kiczowate kolory zachodów s³oñca. Na Tahiti
spotka³am Fabienne i Bruna, m³ode ma³¿eñstwo
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Francuzów. Jako cz³onkowie Servas,
miêdzynarodowej organizacji podró¿ników, przyjêli
mnie bardzo serdecznie pysznymi polinezyjskimi
daniami rybnymi, przyrz¹dzonymi z dodatkiem
mleka kokosowego. Na po¿egnanie, bardzo
zaskoczona, otrzyma³am od nich prezent, naszyjnik
z muszelek.

Podobnie jak na Wyspie Wielkanocnej, jest to
zwyczaj polinezyjski zapraszaj¹cy do powrotu na
go�cinn¹ wyspê. Coraz czê�ciej my�la³am o
zbli¿aj¹cym siê powrocie do Australii, trochê dlatego,
¿e po raz pierwszy w mojej podró¿y czu³am siê nieco
samotnie. Nie by³o tu podobnych do mnie
wêdrowców.  Moje prawie �puste kieszenie�
ogranicza³y mój udzia³ w tutejszych rozrywkach. Na
ulicach spotyka³o siê du¿o rozbawionych zamo¿nych
grup turystów oraz wpatrzonych w siebie
nowo¿eñców. Tahiti jest bardzo popularnym celem
podró¿y po�lubnych.

Odpocz¹wszy w relaksuj¹cej atmosferze wyspy, z
now¹ energi¹ wyruszy³am w dalsz¹ wêdrówkê do
Auckland, w Nowej Zelandii. Po drodze, przecinaj¹c
symboliczn¹ liniê daty, �zgubi³am� jeden dzieñ z
kalendarza. Po ca³odniowej wêdrówce po Auckland,
mie�cie przypominaj¹cym zabudowê australijsk¹,
wybra³am siê do Queenstown na Wyspê Po³udniow¹.
Przypadkowo nawi¹za³am kontakt z firm¹, która
za³atwia³a dostawê specjalnego autobusu z Auckland
do Queenstown. Za pó³ ceny dosta³am bilet na ten
autobus.

Podró¿ zabra³a trzy dni, ale by³a wygodna i nie taka
nudna. Suchy i wulkaniczny krajobraz Wyspy
Pó³nocnej urozmaica³ mi wielobarwnymi
opowie�ciami kierowca Wayne. Na pierwszym
noclegu w Wellington mia³am okazjê skorzystania z
mojej legitymacji dziennikarskiej, która umo¿liwi³a
mi wej�cie na wyprzedane go�cinne przedstawienie
teatralne pantonimy belgijskiej. Pó�nym wieczorem,
podekscytowana wspania³ym awangardowym
spektaklem, wtopi³am siê w têtni¹ce i rozbawione
¿yciem nocnym, restauracyjnym i kawiarnianym,
centrum miasta. Nastêpnego dnia, po trzygodzinnej
przeprawie promem na Wyspê Po³udniow¹,
kontynuowa³am dalsz¹ podró¿ autobusem. Krajobraz
zmienia³ siê. Pojawi³a siê soczysta zieleñ z du¿¹ ilo�ci¹
kwiatów. Wayne chêtnie zatrzymywa³ siê na moje
krótkie postoje fotograficzne. Szczególnie radosne dla
mnie by³o zobaczenie wielkich kolonii fok
wyleguj¹cych siê na skalnym wybrze¿u, tu¿ przy
drodze oceanicznej, lub pluskaj¹cych siê w wodzie
pokrytej ogromnymi br¹zowo-zielonkawymi
wodorostami. Kolejny nocleg w Christchurch pozwoli³
mi troche poznaæ miasto, które od razu bardzo mi
siê spodoba³o. Niska zabudowa centrum z wieloma
starymi domami zbudowanymi z piaskowca, czystymi
ulicami, u�miechniêtymi przechodniami nastraja³a
¿yczliwie. Spotka³am tu równie¿ nowo osiad³¹ rodzinê
Polaków, Dorotê, Witka i ich trójkê dzieci. By³o to
spotkanie pe³ne radosnego zgie³ku. Dorotê z jej
dziesiêcioletnim synem Olkiem pozna³am rok
wcze�niej w czasie pobytu w Polsce, w schronisku
�Murowaniec� w Tatrach. Wtedy przygotowywa³a siê
do wyjazdu na sta³e do Nowej Zelandii, gdzie jej m¹¿
Witek by³ ju¿ prawie od dwóch lat. Teraz wszyscy
opowiadali mi o stabilizacji, o trudach i rado�ciach
urz¹dzania nowego ¿ycia i o marzeniach na
przysz³o�æ. Moja autobusowa podró¿ zakoñczy³a siê
w Queenstown, malowniczo po³o¿onym miasteczku
nad rozleg³ym jeziorem, otoczonym wysokimi

szczytami. Tu¿ przed zamkniêciem biura Parków
Narodowych Nowej Zelandii szybko wykupi³am
zezwolenie na górsk¹ wêdrówkê na Routeburn Track.
Równie¿ w tym biurze kupi³am talony na noclegi w
chatach górskich, w pobliskim sklepie zrobi³am
zakupy ¿ywno�ciowe i ....nastêpnego ranka ruszy³am
z plecakiem na kilkudniow¹ wedrówkê górsk¹.

Routeburn Track jest popularn¹ trzydziesto-
dziewiêciokilometrow¹ tras¹. �cie¿ki jej wij¹ siê
poprzez dwa parki narodowe: Fiordland oraz Mount
Aspiring prowadz¹c przez dramatyczne lasy
tropikalne, przez otwarte, trawiaste doliny, a pó�niej
przez szczyty górskie poro�niête alpejsk¹
ro�linno�ci¹. Id¹c �cie¿k¹ pocêtkowan¹ s³oñcem,
przebijaj¹cym siê przez gêsty, delikatnie szumi¹cy
las bukowy, pod�piewywa³am rado�nie. W górach i
blisko natury serce zawsze skacze mi z rado�ci i czujê
siê wolna jak ptak. Na pierwsz¹ noc zatrzyma³am
siê w chacie w pobli¿u wodospadów Routeburn Falls,
wyposa¿onej w kilkana�cie prostych piêtrowych ³ó¿ek
z materacami oraz kilka kuchenek gazowych.
Wkrótce po moim przybyciu do tej chaty lun¹³ ulewny
deszcz. Z werandy s³ychaæ by³o huk wodospadów.
Otaczaj¹ce dolinê góry Humboldt pokryte by³y
niskimi mglistymi chmurami. Co jaki� czas delikatne
mg³y unosi³y siê ods³aniaj¹c majestatycznie
wygl¹daj¹ce szczyty. Nastêpnego dnia, pomimo
deszczu, ruszy³am dalej w drogê, wspinaj¹c siê
powy¿ej linii drzew w strefê alpejsk¹. Minê³am jezioro
Harris otoczone spadzistymi wierzcho³kami, z
których spada³y dudni¹ce wodospady. Z prze³êczy
Harris (1277 metrów), pomimo deszczu i mg³y,
widoczna by³a, otoczona pasmem gór, rozleg³a dolina
Hollyford. St¹d, zygzakowata �cie¿ka prowadzi³a w
dó³ do jeziora Mackenzie, gdzie zatrzyma³am siê na
kolejny nocleg w górskiej chacie. Po ca³odniowej
wêdrówce w deszczu by³am zupe³nie przemoczona.
Razem z innymi wêdrowcami rozpalili�my ogieñ w
kominku aby wysuszyæ ubrania i spêdziæ wieczór w
ciep³ej i paruj¹cej od susz¹cych siê ubrañ
atmosferze.W nocy cie¿kie krople deszczu dudni³y
po dachu. Rankiem nie wiele siê zmieni³o. Znowu w
deszczu wysz³am na ostatni odcinek wêdrówki.
Nabrzmia³e strumienie zamieni³y siê w grzmi¹ce
wodospady. Gêsty las tropikalny z drzewami
udekorowanymi brodami mchów i powojów tworzy³
magiczne, tajemnicze, jak z bajki, wra¿enie.

Ociekaj¹ca wod¹, ale ci¹gle radosna i pe³na energii
dotar³am do koñca Routeburn Track. Po szybkim

fot. Basia Meder
Na trasie Routebourn Track, Nowa Zelandia
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K¹cik dla Dzieci i M³odzie¿y
Czym siê interesujemy?

Uczniowie Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych nawi¹zuj¹ kontakty z Polsk¹

dokoñczenie obok

M³odzie¿ z Polski korzystaj¹c z Internetu oraz
uprzejmego po�rednictwa p. Adama Babiñskiego
zechcia³a nawi¹zaæ kontakt z nami, Polsk¹ Szko³¹
Przedmiotów Ojczystych w Canberra College (dawne
Phillip College).  O korespondencjê prosi³y dzieci z
Dêbicy i z Rzeszowa.  M³odzie¿ ze szko³y podstawowej
w Dêbicy zgrupowana w kole �M³odego Redaktora�
wys³a³a do nas list i kilka w³asnych gazetek
szkolnych.

Klasa 5/6 odpowiedzia³a na to szeregiem
indywidualnych listów, w których dzieci przedstawi³y
siê, opowiedzia³y o sobie i o swojej znajomo�ci Polski
a wielu z nich wyrazi³o ochotê prowadzenia
korespondencji.
Przytoczê zachêcaj¹cy do korespondencji list Beatki:

� Mam na imiê Beata Prygiel, mam 10 lat, mieszkam
w Canberze, mam z³ote w³osy, niebieskie oczy i fajny
u�miech.

Chodzê do polskiej szko³y co pi¹tek, do klasy 5/6.
W szkole polskiej uczymy siê ojczystego jêzyka oraz
kultury polskiej.  Interesuje mnie muzyka, pisanie do
s³awnych ludzi, pisanie d³ugich horrorów i wierszy,
oraz je¿d¿enie na ³y¿wach.  Lubiê je�dziæ na
wycieczki, a czy Ty te¿ lubisz ?

W mojej szkole australijskiej najbardziej lubiê
matematykê i jêzyk angielski.  W wolnym czasie lubiê
czytaæ, odwiedzaæ moje kole¿anki i graæ na
komputerze.  Kolekcjonujê muszelki, naklejki,
opakowania z cukierków i karty sportowe.

Eutanazja
Ten bardzo trudny i kontrowersyjny temat by³
omawiany i dyskutowany z m³odzie¿¹ klas 11 i 12
na lekcji j. polskiego przez p. Stefana Gajewskiego
oraz na lekcji religii przez ks. Edmunda.  Po
wys³uchaniu opinii innych oraz po burzliwej dyskusji
m³odzie¿ napisa³a prace domowe na ten temat.
Cytujê fragmenty wypracowañ uczniów:

Wypowiedzi � ZA�:
* �Eutanazja przecie¿ pomaga umrzeæ tym, którzy
s¹ nieuleczalnie chorzy i tym sposobem pozwala im
uciec od bólu.  Jest przecie¿ dobrowolna wiêc tylko
ci, którzy chc¹ umrzeæ wybieraj¹ tê opcjê.  Eutanazja

W Polsce by³am 4 miesi¹ce i bardzo mi siê tam
podoba³ �nieg.  Fajn¹ rzecz¹ jest nawi¹zaæ kontakt z
dzieæmi ¿yj¹cymi w Polsce.  Ciekawa jestem, czym ty
siê interesujesz? Je�li chcesz wy�lê Ci moj¹ fotografiê�.
A tak przedstawi³a siê Krysia:

� Kiedy us³ysza³am, ¿e piszecie do nas, bardzo siê
ucieszy³am, gdy¿ bêdziemy mogli siê dowiedzieæ czy
mamy takie same zainteresowania.  Nazywam siê
Krystyna Rudzik....... moje hobby to czytanie, taniec i
p³ywanie.  Najbardziej lubiê bawiæ siê z kole¿ankami,
kiedy mam wolny czas lubiê chodziæ na wrotki z nimi.
Czêsto dyskutujemy o szkole i o tym co nowego
wydarzy³o siê w niej......

W Polsce by³am 2 razy i wiem o niej z opowiadañ
rodziny.�
A to fragmenty listu Mateusza:

�Mam na imiê Mateusz Jakubaszek.......
Moim ulubionym filmem s¹ wojny gwiezdne i filmy

które maj¹ du¿o akcji.  W wolnym czasie gram na
komputerze albo budujê ró¿ne rzeczy z klocków �lego�.
Lubiê te¿ s³uchaæ muzyki, a najbardziej �techno� albo
�ma³y rock�.

Napisz mi co� o sobie, jakie masz hobby?  Jaki sport
Ciê interesuje?�
Oczekujemy na listy i reakcjê m³odzie¿y z Polski, a
mo¿e nawi¹¿¹ siê ciekawe znajomo�ci?

Opracowa³a: Halina Kobia³ka
Nauczycielka kl.5/6

mo¿e byæ pomocna dla rodziny pacjenta, która nie
jest zmuszona patrzeæ bezradnie jak ta osoba powoli
umiera.  Niektórzy mówi¹, ¿e eutanazja pozwala
cz³owiekowi umrzeæ �honorowo�.

Ola Kalinowska
* �Za eutanazj¹ s¹ silne argumenty twierdz¹ce, ¿e
wybawia ona chorego z sytuacji bez wyj�cia i
u�mierza cierpienie.  Z momentem, kiedy medycyna
jest naprawdê bezsilna i pacjent naprawdê cierpi,
uszanujmy jego wybór.  Ka¿dy z nas chce umrzeæ
godnie wed³ug w³asnej woli i bez jakichkolwiek
cierpieñ, je�li taki wybór zaistnieje.  Jest to osobista
decyzja, któr¹ musimy uszanowaæ.�

Dorota Suchomska
* ��mieræ cz³owieka to wydarzenie szczególnie
emocjonalne dla ca³ej rodziny.  Je�li mamy do
czynienia ze �mierci¹ nag³¹ przyjmujemy to jako
wielk¹ tragediê i musimy siê z tym pogodziæ.
Natomiast udzia³ w zaplanowanym odebraniu sobie
¿ycia (eutanazja) to zagadnienie szczególnie
skomplikowane moralnie i prawnie.  Wed³ug mnie w
przypadku choroby nieuleczalnej, kiedy zosta³y
wyczerpane wszystkie �rodki pomocy, powinna byæ
dopuszczalna eutanazja na ¿yczenie chorego, ¿eby
chory móg³ godnie umrzeæ.�

Ania Szczepanek
* � Je�li cz³owiek ju¿ jest stary, chory i cierpi
strasznie, wtedy eutanazja mo¿e byæ wybrana, ¿eby
pomóc temu cz³owiekowi i zatrzymaæ cierpienie.......,-Studentki klasy maturalnej Ania G., Ania S. i Nina N. z

nauczycielem p. Stefanem Gajewskim
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.....My�lê, ¿e ka¿dy przypadek eutanazji powinien byæ
rozpatrywany oddzielnie, indywidualnie bez nacisku
ze strony prawnej czy opinii publicznej.�

Ania Szczepanek
*  �...S¹ przypadki, kiedy zdarzaj¹ siê cuda i kiedy
cz³owiek  na progu �mierci nagle wyzdrowieje,.... Tak
samo jak siê nie kwestionuje dlaczego dziecko
urodzi³o siê ch³opcem czy dziewczynk¹,  nie powinno
siê kwestionowaæ kiedy Bóg zabiera lub nie ¿ycie
cz³owieka.  ...... Bóg powiedzia³, ¿e ludzie, którzy
cierpi¹ na Ziemi, bêd¹ siê radowaæ w Niebie....
......Jestem przeciwko eutanazji poniewa¿ my�lê, ¿e
to jest decyzja Boga a nie cz³owieka.  Bóg daje nam
¿ycie i Bóg jedynie ma prawo zabraæ je nam.�

Ania Gajewska
*  �...Negatywn¹ stron¹ tego (�za�) punktu widzenia
jest, ¿e decyzja nieuleczalnie chorego mo¿e byæ pod
wp³ywem nacisku rodziny, lekarzy oraz kosztów
utrzymania przy ¿yciu nieuleczalnie chorej osoby.  Z
historii mamy smutne do�wiadczenia o eutanazji,
zosta³a ona wykorzystana na bezbronnych i chorych
ludziach.  Dlatego te¿ jest obawa, ¿e mo¿e byæ
wykorzystana w z³ym kontek�cie, w dzisiejszych
czasach.
......S¹dzê, ¿e ten temat mo¿e nigdy nie znale�æ
jednomy�lnego zdania w�ród spo³eczeñstwa.�

Ania Sieñko
*  �...Chorzy na nieuleczalne choroby s¹ w ró¿nym
wieku i zabieranie wzglêdnie pozbywanie ich ¿ycia
jest napewno wbrew religii.  Nikt nie ma prawa
decydowaæ o �mierci i interweniowaæ w prawa natury.
........Eutanazja jest moim zdaniem sprzeczna z etyk¹
religijn¹.�

Nina Nowak
*  �....  Nie mo¿na jednak wykluczaæ, ¿e pro�ba
chorego o u�miercenie nie jest podyktowana dan¹
chwil¹, spowodowan¹ ciê¿kim bólem, który mo¿e
ust¹piæ.  Wtedy chory nie bêdzie prosi³ o u�miercenie
go.
....Ja jako katolik nie mogê rozpatrywaæ za i przeciw
eutanazji, poniewa¿ pi¹te przykazanie Bo¿e mówi nie
zabijaj .  Wiêc wszyscy katolicy nie powinni mieæ
¿adnych w¹tpliwo�ci.  To czy zabijaæ czy nie
rozwi¹zano za nas prawie 2000 lat temu.�

Adrian Zarêbski
Opracowa³a: Halina Stawska

Uczniowie klas 5 i 6 z nauczycielk¹ p. Halin¹ Kobia³k¹
fot. Basia Meder

Eutanazja - dokoñczenie
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kiedy cz³owiek siê starzeje to mu funkcje cia³a
przestaj¹ normalnie dzia³aæ wiêc dawanie mu ró¿nych
proszków jest przecie¿ form¹ sztucznego ¿ycia......,-
kiedy cz³owiek by³ w tragicznym wypadku, le¿y
nieprzytomny poniewa¿ ma powa¿ne uszkodzenie
mózgu a je�li siê obudzi spêdzi resztê ¿ycia w ³ó¿ku,
unieruchomiony, wtedy mo¿na pozwoliæ na
eutanazjê.�

Ania Gajewska
* � Cz³owiek ma wybór czy chce ¿yæ czy nie, ostatnie
momenty ¿ycia powinny byæ radosne.  Nie ka¿dy
wierzy w Boga, to dla tych ludzi eutanazja nie jest
niczym z³ym.

Wojtek Starczewski
* � Zalegalizowanie eutanazji jest tematem
kontrowersyjnym w naszym spo³eczeñstwie....... Jako
katoliczka zosta³am wychowana w tym przekonaniu,
¿e umieramy �mierci¹ naturaln¹ i ¿ycie nasze jest w
rêkach Boskich.  Czasem jednak widzê powody aby
sympatyzowaæ z decyzj¹ nieuleczalnie chorych ludzi.�

Kasia Sieñko
*  �S¹ na pewno chorzy dla których �mieræ jest jedyn¹
ulg¹.  Ich mêka jest tak straszna, ¿e decyduj¹ siê na
�mieræ kliniczn¹, eutanazjê.�

Nina Nowak
*  � ....Oczywi�cie mo¿na podaæ przyk³ady za
eutanazj¹.  Mo¿e byæ podyktowana bardzo du¿ym
bólem i cierpieniem oraz beznadziejn¹ sytuacj¹
chorego.�

Adrian Zarêbski

Wypowiedzi �PRZECIW�:
*  � Z drugiej strony, mówimy o ludzkim ¿yciu a w
zasadzie eutanazja to jest po prostu samobójstwo.
Samobójstwo pomiêdzy m³odzie¿¹ uwa¿ane  jest za
z³e, a na samobójstwo (eutanazjê) miêdzy starszymi
patrzy siê jak na �mieræ z honorem.  W obu
wypadkach cz³owiek próbuje uciec od ¿ycia, które
wydaje siê bardzo bolesne albo trudne..... Trzeba te¿
braæ pod uwagê w³asn¹ moralno�æ, wierzenia, religiê.
Wed³ug ko�cio³a katolickiego samobójstwo jest
grzechem, a wiêc eutanazja jest grzechem.
.... Ja siê nie zgadzam z eutanazj¹, bo religia i
sumienie s¹ dla mnie bardzo wa¿ne..... Eutanazja
jest bardzo osobista i tylko jedna osoba mo¿e zrobiæ
w³a�ciwy wybór - TY.�

Ola Kalinowska
*  �...Przeciwnicy eutanazji bazuj¹ na religijnych
przes³ankach - czego przyk³adem  jest Ko�ció³
katolicki, który jest jej przeciwnikiem twierdz¹c, ¿e
jest to zbrodnia wobec danego nam ¿ycia.  Wyra¿a
siê te¿ opiniê, ¿e eutanazja jest z³em moralnym i
stawia siê lekarza i personel medyczny w trudnej
sytuacji, czêsto niezgodnej z ich sumieniem.....,
równocze�nie jest to niemoralne u�miercaæ pacjenta.
Wiemy, ¿e zadaniem lekarza i medycyny jest pomagaæ
chorym.
..... Jestem  za eutanazj¹.  Szczerze powiem, ¿e
popieram i uszanujê inne pogl¹dy.  Uszanujmy
równie¿ decyzjê chorych, niezale¿nie jaka ona bêdzie.�

Dorota Suchomska
*  �...Na temat eutanazji powinno siê rozmawiaæ w
rodzinie i to jest pierwszy stopieñ informacji i
zasiêgniêcia opinii i ¿yczeñ poszczególnych osób.
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Na wêdrówce górskiej, Nowa Zelandia
fot. Basia Meder

przebraniu siê w ostatnie suche ubranie pojecha³am
na kilkugodzinn¹ wycieczkê do s³ynnych fjordów
Milford Sound. Z zachwytem patrzy³am na setki
pieni¹cych siê wodospadów pokrywaj¹cych �ciany
stromych skalistych gór. Pó�nym wieczorem
wróci³am do Queenstown. Pomimo kilkudniowej
deszczowej pogody  na Routeburn Track oczarowana
by³am t¹ tras¹ z mglistymi widokami, strzelistymi
górami i delikatnie przyprószonymi �wie¿ym �niegiem
szczytami. Majestatyczne piêkno natury, które
widzia³am w czasie tej wêdrówki pozwoli³o mi
zrozumieæ, dlaczego Nowa Zelandia uwa¿ana jest za
raj dla wêdrowców. Zostawiaj¹c to miejsce za sob¹,
wierzê, ¿e tu kiedy� powrócê.
Z Queenstown powróci³am na pó³noc do Mt. Cook
Village, ma³ej wioski turystycznej u podnó¿a
najwy¿szego szczytu Nowej Zelandii, Mt.Cook
(3764m). Najpierw wyruszy³am na kilka krótkich
wêdrówek po okolicy, a nastêpnie rozpoczê³am
ostatni¹ przygodê w mojej rocznej podró¿y,
dwudniow¹ wêdrówkê górsk¹ do Muller Hut na
terenie parku narodowego Mount Cook. Id¹c
prze�liczn¹ ukwiecon¹ ró¿owymi i fioletowymi
�wieczkami ³ubinu dolin¹ dotar³am do �cie¿ki stromo
pn¹cej siê pod górê. Wokó³, na tle bezchmurnego
nieba, l�ni³y ponad trzytysiêczne wierzcho³ki gór.
Wy¿ej, o�nie¿one zbocza odbija³y siê w ma³ych
alpejskich jeziorkach lekko poruszanych powiewami
wiatru. Kêpki alpejskich kwiatów wygl¹da³y spod
ska³. W  Muller Hut, po³o¿onej powy¿ej linii drzew
spotka³am dziesiêciu innych wêdrowców.  Po
gor¹cym posi³ku, popijaj¹c herbatê, przy lampie
naftowej, do pó�na trwa³y opowiadania podró¿nicze.
Nastêpnego dnia schodz¹c z gór cieszy³am siê
otaczaj¹cym mnie widokiem srebrzystych pól
�nie¿nych i lodowcowych oraz rozleg³ych dolin. Ale

równocze�nie d³awi³am w sobie ³zy. �wiadoma by³am,
¿e s¹ to ostatnie chwile mojej rocznej podró¿y. ¯al
mi by³o rozstawaæ siê z przygod¹, z marzeniami, z
poznawaniem odleg³ych krain, ich piêkna i ludzi tam
mieszkaj¹cych. Wolno schodzi³am w dolinê i dopiero
pod koniec przy�pieszy³am kroku aby zd¹¿yæ na
autobus do Christchurch.
I tak nadszed³ ostatni, 353 dzieñ mojej wêdrówki po
dwudziestu dwóch krajach. Wsiadaj¹c do samolotu
lec¹cego do Sydney, by³am jakby oszo³omiona.
Wielokrotnie w podró¿y szczypa³am siê, aby siê
przekonaæ,  ¿e nie jest to sen. Teraz koñczy³am podró¿
swoich marzeñ. Czy¿ nie by³a to �wietna okazja do
wypicia szampana? U�miechniêta stewardesa
postawi³a przede mn¹ pieni¹cy siê napój. Powoli
wypi³am podanego mi szampana, przymknê³am oczy
i rozmy�la³am o minionym roku i o swojej przysz³o�ci.
Po dwudziestopi¹tym locie koñcz¹cym moj¹ roczn¹
podró¿ dooko³a �wiata szczê�liwie wyl¹dowa³am w
Sydney. Spotkanie z Krzysiem, moim synem by³o
wzruszaj¹ce.

Basia Meder
PS. Serdecznie dziêkujê Basi ¯mijewskiej za pomoc
w korekcie moich reporta¿y.

Rozmy�lania przy Muller Hut, Mount Cook National
Park, Nowa Zelandia

fot. Basia Meder
Drodzy Czytelnicy
Zakoñczy³am swój skrócony opis rocznej podró¿y
dooko³a �wiata. Wiem, ¿e wiele osób interesuje, w
jaki sposób mog³am zrealizowaæ swoj¹ podró¿.
Chêtnie odpowiem na pytania na ten temat, które
mog¹ byæ kierowane do mnie na adres Redakcji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do
obejrzenia mojej wystawy fotograficznej �Awakening
Dreams� w ANCA galerii, w dniach 18 - 29
czerwca1997, Rosevear Place, Dickson (od �rody do
niedzieli, godz.12-16). Wystawa bedzie zawiera³a
zbiór zdjêæ z mojej podró¿y.

Basia Meder

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowa³:

S. Rachowski ............................. $  20,00
Ofiarodawcy sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

Czeki na Fundusz Kroniki nale¿y wystawiaæ
na Council of Polish Organizations in the ACT

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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Impreza, która siê podoba³a

Pierwszy ambasador III-ciej Rzeczpospolitej opuszcza Australiê

Serdecznie zapraszamy na wystawÍ
fotograficznπ

Basi Meder

Awakening Dreams
353 Days Solo Around the World

18-29 June 1997
Australian National Capital Artists Gallery

1 Rosevear Place, Dickson
Gallery Hours: Wed-Sun 12-4 pm

Otwarcie wystawy przez Senator Kate Lundy
odbÍdzie siÍ w piπtek, 20 czerwca, o 6-tej wieczÛr

17 maja w Klubie Or³a Bia³ego odby³a siê akademia
zorganizowana przez Szko³ê Polsk¹ im. Arcybiskupa
Gawliny w Belconnen, z Okazji Dnia Matki. Akademiê
rozpoczêto ari¹ operow¹ �Ave Maryja� wykonan¹
przez artystów Opery w Kanberze.
Dzieci ze Szko³y w Belconnen i Phillip zadedykowa³y
wiersze i piosenki wszystkim mamom. Akademiê
przygotowa³a i prowadzi³a Teresa Zubowicz. O godz.
20-tej rozpoczê³a siê zabawa taneczna. Gra³ najlepszy
aktualnie zespó³ w Kanberze �Barocca Bye Babies�.
W kuchni mo¿na by³o kupiæ smaczne dania oraz
ciasta przygotowane przez rodziców dzieci. Pani
Wanda Parkitny do³o¿y³a wszelkich starañ aby goscie
byli zadowoleni. Pomaga³y jej zarówno nauczycielki
jak i rodzice. Dziêkujemy p. Matuszkiewiczowi za
wykonanie atrakcyjnych plakatów, niestety nie
wisia³y zbyt d³ugo, gdy¿ zosta³y zdjête z frontowych
okien. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ p.
Rzê�nickiemu za przygotowanie ulotek i biletów.
Dziêkujê tak¿e naszym Duszpasterzom za og³oszenie
tej imprezy w Ko�cio³ach.

Dnia 1-go lipca br. pierwszy ambasador III-ciej
Rzeczypospolitej Polskiej, dr Agnieszka Morawiñska
opu�ci Australiê po przesz³o czterech latach
dzia³alno�ci.
Dr Morawiñska przyby³a do Australii dnia 12 marca
1993 roku i ju¿ kilka dni pó�niej, dnia 20 marca,
zosta³a uroczy�cie powitana przez Poloniê kanbersk¹,
która na tê okazjê czeka³a ponad 45 lat.
Dr Agnieszka Morawiñska jest z zawodu historykiem
sztuki i Australia, do której skierowa³y j¹ w³adze
znowu wolnej i niepodleg³ej Rzeczpospolitej, by³a jej
pierwsz¹ placówk¹ dyplomatyczn¹, gdy¿ przybywa³a
tu z Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie by³a
kustoszem O�rodka Sztuki od roku 1992.
Pani dr Morawiñska uzyska³a doktorat w dziedzinie
historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim w
1973 roku.  W latach nastêpnych pe³ni³a ró¿ne
funkcje, m.in. by³a cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady
Muzeów (ICOM), cz³onkiem Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (ICA) i
przewodnicz¹c¹ Komisji d/s Kultury Polskiego
Komitetu UNESCO.
Pani Ambasador jest autork¹ szeregu ksi¹¿ek i
artyku³ów na temat estetyki i historii sztuki i
krytykiem sztuki.  Jest równie¿ t³umaczem na jêzyk
polski szeregu ksi¹¿ek o historii sztuki i
beletrystycznych.  By³a kustoszem wystaw polskich
obrazów w Niemczech, Szwajcarii i Stanach
Zjednoczonych w latach 1984 i 1991.  W latach 1971-
1973 oraz 1975-1992 by³a wyk³adowc¹ historii sztuki
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej w
Warszawie, natomiast od 1976 do 1991 roku by³a
kustoszem Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum
Narodowym w Warszawie.  W 1991 roku w³adze
nowej, wolnej Polski mianowa³y j¹ podsekretarzem
stanu d/s miêdzynarodowych przy Ministerstwie
Kultury i Sztuki, sk¹d dr Morawiñska zosta³a
przeniesiona do Zamku Królewskiego w 1992 roku.
Podczas swego pobytu w Australii dr Morawiñska

godnie reprezentowa³a now¹ polsk¹ rzeczywisto�æ,
zyskuj¹c sobie szacunek w³adz australijskich i
korpusu dyplomatycznego.  W ci¹gu czterech lat
mia³a okazjê odwiedziæ wszystkie wiêksze i wiele
mniejszych o�rodków polonijnych nie tylko w
Australii, ale równie¿ w Nowej Zelandii.  W Kanberze
by³a do�æ czêstym go�ciem na naszych imprezach
narodowych i towarzyskich.
Odpowiadaj¹c na s³owa przywitania cztery lata temu
ówczesnego prezesa Rady Organizacji Polskich w
Kanberze dr Jerzego Klima, pani Ambasador
powiedzia³a m.in. do obecnych reprezentantów
Polonii, ¿e �Polska le¿y tak strasznie daleko od
Australii, ¿e gdyby nie by³o tu Pañstwa, my�lê, ¿e
wtedy Australia nie by³aby tak bardzo
zainteresowana, ¿e to obecno�æ tak du¿ej, mocnej i
zas³u¿onej grupy Australijczyków pochodzenia
polskiego powoduje, ¿e kontakty miêdzy naszymi
krajami rozwijaj¹ siê bardzo dobrze.  I my�lê, ¿e teraz
wspólnie bêdziemy robili to co do tej pory robili�cie
Pañstwo w oderwaniu.�  Obecnie, po przesz³o
czterech latach, mo¿na spokojnie powiedzieæ, ¿e Pani
Ambasador mo¿e wracaæ do Polski w pe³nym
prze�wiadczeniu godnie spe³nionego obowi¹zku.
Miejmy nadziejê, ¿e nastêpny ambasador RP bêdzie
kontynuowa³ trudn¹ pracê rozpoczêt¹ przez
pierwszego ambasadora III-ciej Rzeczpospolitej, dr
Agnieszkê Morawiñsk¹.
W niedzielê 29 czerwca Polonia kanberska bêdzie
mia³a okazjê po¿egnaæ Pani¹ Ambasador na
Wieczorze Po¿egnalnym zorganizowanym w sali
recepcyjnej Ambasady Rzeczypospolitej przez Radê
Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium
Sto³eczne (patrz osobne og³oszenie).
Odchodz¹cej Pani Ambasador Morawiñskiej nale¿y
¿yczyæ wiele dalszych sukcesów zawodowych i
osobistych.

Jerzy Klim

Kierownictwo Szko³y dziêkuje  Ko³u Polek za wsparcie
finansowe. Ca³y dochód zosta³ przeznaczony na
potrzeby Szko³y w Belconnen. Dziêkujemy wszystkim
za przybycie i mamy nadziejê ¿e nasi go�cie d³ugo
bêd¹ wspominaæ ten wieczór. Starali�my siê, ¿eby
wszyscy byli zadowoleni i mamy nadziejê, ¿e nam
siê to uda³o.

W. Rejlich
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Chodzê po Civiku i nadziwiæ siê nie mogê jak centrum
zmienia oblicze i zaczyna siê robiæ bardziej
europejskie.  Przez wiele lat dewiz¹ by³o pracowaæ w
mie�cie i po pracy uciekaæ do swego domku z
ogródkiem hen daleko za miastem i w³a�nie Kanbera
jest tego przyk³adem albowiem rozrasta siê wzd³u¿ a
nie w górê. Tak w ostatnich latach co� siê w
budownictwie zmieni³o, bo zaczêto budowaæ naoko³o
Civiku osiedla mieszkaniowe o bardzo europejskiej
architekturze. Z ca³¹ pewno�ci¹ s¹ one drogie, bo
luksusy tam wielkie, w³¹cznie z basenami w �rodku.
Na wielu ulicach blisko Centrum widzi sie gotowe
apartamenty, lub jeszcze w budowie, zachêcaj¹ce do
kupna ...

A sam Civik?  Najwiekszy ruch na Civiku panuje w
czasie lunchu.  Wszêdzie ludzie siedz¹ i jedz¹.  Do
tej pory przy stolikach ustawionych na zewn¹trz, ale
jak siê zrobi³o ch³odniej to wszyscy przenie�li siê do
wewn¹trz restauracji, barów i klubów. Najwiêkszy
t³ok panuje w Canberra Centre na dole, gdzie mo¿na
je�æ potrawy australijsko-europejskie. Próbowa³am
zje�æ rybkê z frytkami, nie by³o to zbyt smaczne i  do
tego dostaje siê plastykowe no¿e i widelce. Jest te¿
na dole doskonaly sklep Priceline, kosmetyki przede
wszystkim.  Polecam specjalnie dla pañ - proszê
porównaæ ceny kremów i innych makija¿owych
dodatków. Po godzinie trzeciej robi siê kompletny
spokój. Dziwiê siê kto kupuje francuskie kosmetyki
(S³oik kremu sto dolarów) u David Jonesa  i Grace
Bros.  Zawsze tam pusto, a znudzone, ze wspaniale
robionym makija¿em ekspedientki udaj¹, ¿e s¹
zapracowane. W samym  �rodku Civiku znajduje siê
kilkana�cie restauracji, oraz znany przede wszystkim
policji nocny klub, bo ci¹gle s¹ tam awantury i
bijatyki.  Tu¿ przy fontannie stoi niedawno oddany
do u¿ytku, kilkupiêtrowy budynek.  Na dole
kwiaciarnia, banki, kawiarnia, a na górze prywatne
apartamenty.  Mo¿na siedzieæ na balkonie i
wyobra¿aæ sobie, ¿e siê jest w Warszawie przy Placu
Konstytucji. Du¿y budynek zaraz obok, ju¿ pod
dachem, zagrodzony ¿ó³tym p³otem, na którym to
miejscowi malarze siê produkuj¹.    Ludzie zadzieraj¹
g³owy do góry, co tam bêdzie?.  Nowe sklepy, pewno
prywatne apartamenty, Chêtnie bym tam
pomieszka³a, ale wiele moich znajomych mówi, ¿e
nie.  Wol¹ jednak swoje domki z ogródkiem. Nie
sposób pomin¹æ James Court, bardzo elegancki i
potê¿ny budynek.  To co� w rodzaju hotelu.  Na dole
mie�ci siê bardzo droga chiñska restauracja, kilka
eleganckich sklepów i nie�miertelny McDonald.
Nigdy nie ma tam t³oku, w przeciwieñstwie do
McDonalda przy Canberra Market.  Rozrywek tu
sporo: grajków, magików, czêsto i prezentuje siê
potê¿nej budowy  �piewaczka, a g³os ma naprawdê
�liczny.  Nosi ona kapelusz kowbojski i ci¹gle popija
wodê z butelki.  Ludzie siadaj¹ na ³aweczkach obok
i s³uchaj¹ z przyjemno�ci¹. Do niedawna  produkowa³
siê ¿ywy pomnik: m³odzieniec pomalowany na szaro,
a tak nieruchomy jak gwardzista  Królowej El¿biety
przed pa³acem w Londynie stoj¹cy na warcie, nawet
oczy mu siê nie rusz¹.   Id¹c dalej trzeba uwa¿aæ, bo
sekty religijne nas zaczepiaj¹, a nasze poczciwe

Salvos czatuj¹ na ciebie przed Canberra Centre i
Canberra  Market.  Nie nale¿y udawaæ, ¿e siê ich nie
widzi, zw³aszcza jak siê wychodzi z torb¹ pe³n¹
zakupów.  Trochê dalej  znajduje siê uroczy�cie
otwarte przez pani¹ Kate Carnell - miejsce dla
mi³o�ników deskorolek, M³odzi szalej¹ tam od rana
do wieczora.  Czêsto stajê tam i przygl¹dam siê.
Dos³ownie fruwaj¹ w powietrzu.  Wszyscy
przechodnie, zw³aszcza starsi, bardzo siê ucieszyli,
bo nareszcie m³odzi na deskorolkach przestali
napadaæ na ludzi i ich przewracaæ. A ja siê pytam
kiedy rozwali siê t¹ szpetn¹ szachownicê i ca³y ten
brudny oblepiony starymi reklamami budynek?  Od
czasu do czasu odbywaj¹ siê tam jakie� wystêpy oraz
mówcy  zrobili sobie tam kanberski Hyde Park Corner
i zawsze znajdzie siê  trochê chêtnych do s³uchania.
Parê kroków dalej i ju¿ stoimy przed teatrem, gdzie
wystawiane s¹ niez³e sztuki oraz odbywaj¹ siê
koncerty i recitale.  Niedawno kanberzanie mieli
okazjê zobaczyæ Jezioro £abêdzie oraz Jesus Christ
SuperStar, a pod koniec czerwca wielka atrakcja,
albowiem grany bêdzie Porgy and Bess Gershwina,
która to opera przyci¹gnie mi³o�nikow jego muzyki.

Zaraz ko³o teatru urzêduje nasza pani premier Kate
Carnell, a budynek jest teraz dobrze pilnowany, bo
niedawno jaki� osobnik na znak protestu powybija³
tam wszystkie szyby w oknach.

A karuzela ci¹gle siê krêci i jest coraz dro¿sza. A
wracaj¹c do gastronomii, jest tu tak¿e restauracja
Pinocchio prowadzona przez Polaków, polskich
potraw co prawda niema, ale mo¿na sobie
porozmawiaæ po naszemu.  Trochê dalej s³ynne
Kasyno, diabelski wynalazek, przed którym
kanberzanie zaciekle siê bronili. Nie ma tam t³umów
- kanberskie kasyno daleko stoi w tyle w porównaniu
np. z Jupiter na Gold Coast.  Nie mo¿na pomin¹æ
Civic Market z jedynym w tej okolicy supermarkietem
SuperBarn.  Jest tam dosyæ drogo, albowiem nie ma
¿adnej konkurencji w pobli¿u, a szkoda.  Parkingi
oczywi�cie p³atne i dwa razy dro¿sze ni¿ na Dickson
i Woden.  Na rogu g³ównej ulicy znajduje siê bardzo
elegancki Duty Free Shop, a na jednej z wystaw siedzi
wielki misio koala, ulubieniec przechodz¹cych dzieci.
Niezbyt przyjemne jest tak¿e przechodzenie na drug¹
stronê Northbourne Avenue, mo¿e w przysz³o�ci
zbuduje siê tam podziemne przej�cie dla pieszych.
Zw³aszcza ludzie starsi narzekaj¹ - Zielone �wiat³o,
oj, mo¿e dolecê na drug¹ stronê.  Jezdnia jest tu
szeroka, wiêc niektórzy dobiegn¹ do �rodka i tam
utkwi¹ na trawniku. Nie zd¹¿y³em, psia ko�æ, teraz
znowu muszê czekaæ na �wiat³a. Northbourne
Avenue jest jak gdyby granic¹, widzi siê to zw³aszcza
wieczorem.  Na Civiku jednak panuje trochê ruchu,
a po drugiej stronie, tam gdzie Tobruk House siê
mie�ci, ju¿ wieczorem jest pusto, a jak zrobi siê kilka
kroków to g³ówna ulica miasta robi siê coraz
ciemniejsza, a na bocznych uliczkach panuj¹
prawdziwe egipskie ciemno�ci. Od czasu do czasu
b³y�nie �wiat³o samotnej latarni. A ten piêkny park,
który ci¹gnie siê po dwóch stronach g³ównej ulicy?
Piêkne  �wierkowe drzewa, ba, nawet grzybki mo¿na
te¿ zbieraæ, ale strach tam wej�æ wieczorem.  Nie ma
odwa¿nych   i   chêtnych   spacerów   przy   blasku

dokoñczenie na stronie 18
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Z naszego podwórka
Dr Zió³kowski na Kongresie w Katowicach
W Katowicach odby³ siê od 13 do 16 maja br II
�wiatowy Kongres Ochrony �rodowiska na Terenach
Górniczych.  Udzia³ wziê³o wielu delegatów z ca³ego
�wiata, w�ród nich równie¿ z krajów Europy
Wschodniej, Rosji i Chin,
Australiê reprezentowa³ znany w�ród Polonii
Kanberskiej dr Frank Zió³kowski z O.S.S. (Urz¹d
Naukowca Nadzoruj¹cego �rodowisko Australii) przy
Federalnym Ministerstwie Ochrony �rodowiska.  W
swoim wyst¹pieniu dr. Zió³kowski zreferowa³ wspóln¹
pracê Stewarda Needham i w³asn¹ na temat
osi¹gniêæ Rz¹du Australijskiego i przemys³u
wêglowego w Australii w dziedzinie ochrony
�rodowiska, rozwoju i sharmonizowania szkolenia w
zakresie zarz¹dzania  �rodowiskiem w górnictwie w
Australii i innych krajach.

Presti¿owa nagroda dla polskiej
kanberzanki
Studentka ostatniego roku prawa na A.N.U. w
Kanberze  panna Joanna Korecka otrzyma³a
presti¿ow¹ nagrodê ufundowan¹ przez jedn¹ z
najwiêkszych firm adwokackich w Australii, za swoje
wyniki w studiach prawniczych.
Panna Korecka przebywa od pó³ roku we Francji,
gdzie w ramach wymiany uzupe³nia swe studia
jêzykowe na uniwersytecie w Lyon i równie¿ tam
uzyska³a dyplom z honorami z jêzyka francuskiego.

Prowincja³ Ksiê¿y Chrystusowców w
Polsce
Ksi¹dz St Lipski, prowincja³ Ksiê¿y Chrystusowców
w Australii, wyjecha³ do Polski na �wiatowy Kongres
Eucharystyczny z udzia³em Papie¿a Jana Paw³a II,
który odby³ siê we Wroc³awiu w dn.25.5 do 2.6.br.
Ksi¹dz St. Lipski bêdzie równie¿ uczestniczy³ w
�wiêceniach kap³añskich 12 ksiê¿y Chrystusowców
z Poznania.

Starania o poprawn¹ pisowniê góry
Ko�ciuszki
W staraniach nad poprawn¹ pisowni¹ i wymow¹
nazwiska T.Ko�ciuszki, którego imieniem nazwany
jest najwy¿szy szczyt w Australii, Komisja do spraw
Nazw Geograficznych (NSW Geographical Names
Board) zaleci³a dodanie litery  �z�  do nazwy Góry
Ko�ciuszki.  W zwi¹zku z tym gazeta The Gungahlin
Chronicle z dn.31.3.br. zamie�ci³a artyku³, w którym
omawiane s¹ wszczête w tej samej sprawie starania
na terenie ACT.  Na zamieszczonym obok artyku³u
zdjeciu widaæ ministra edukacji na ACT pana Billa
Stefaniaka (syna nie ¿yj¹cego ju¿ znanego dzia³acza
Polonii Kanberskiej) i prezesa Klubu Or³a Bia³ego p.
Andrzeja Miko³ajczaka, dodajacych literê �z� do nazwy
Kosciuszko Avenue, g³ównej ulicy w dzielnicy
Palmerston, co nast¹pi po konsultacjach z
mieszkañcami tej dzielnicy.
H. Wodziñska

Pro�ba o kontakty drog¹ elektroniczn¹
Zbyszek Misztal z Olsztyna zaprasza osoby które
chcia³yby podtrzymywaæ wiêzy z krajem,
kontynuowaæ pisanie listów nie tylko po polsku, a
równie¿ po angielsku (z córk¹ Aleksandr¹ lat 16),
chcia³yby czego� dowiedzieæ siê o Olsztynie i jego
okolicach, do nawi¹zania kontaktu pod adresem
zmisztal@polbox.com lub
http://free.polbox.pl/z/zmisztal

Rada Organizacji Polskich na Australijskie
Terytorium Sto³eczne

Zaprasza
wszystkich Rodaków na

Wieczór
Po¿egnalny

Pani dr Agnieszki Morawiñskiej
1-szego Ambasadora III-ciej Rzeczpospolitej Polskiej1-szego Ambasadora III-ciej Rzeczpospolitej Polskiej1-szego Ambasadora III-ciej Rzeczpospolitej Polskiej1-szego Ambasadora III-ciej Rzeczpospolitej Polskiej1-szego Ambasadora III-ciej Rzeczpospolitej Polskiej

w Ausw Ausw Ausw Ausw Australiitraliitraliitraliitralii

Po¿egnanie odbêdzie siê w niedzielê
29 czerwca 1997 roku

o godz. 6-tej wieczorem
w sali recepcyjnej Ambasady Rzeczpospolitej

7 Turrana Street, Yarralumla

W programie:
Recital muzyki powa¿nej w wykonaniu

Anieli Reicher - �piew i
Macieja Paweli - fortepian

Wstêp bezp³atny

Rada Oúrodka Jana Paw≥a II
z g≥Íbokim øalem zawiadamia,
øe dnia 25 maja 1997 r. zmar≥

å.P. Mieczys≥aw Josepka
oddany dobrodziej naszego Oúrodka,

cz≥onek rady duszpasterskiej przy
Oúrodku Jana Paw≥a II, zakrystianin,

cz≥owiek wielkiego serca.
Sk≥adamy wyrazy wspÛ≥czucia rodzinie oraz
przyjacio≥om pogrπøonym w øa≥obie po
odejúciu drogiego nam cz≥owieka.
Na zawsze pozostanie On w naszej pamiÍci i
w naszych modlitwach przed Panem Øycia.

Cz≥onkowie Rady Duszpasterskiej
Duszpasterze Oúrodka Jana Paw≥a II
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Polski Klub Sportowy Crown Eagles Soccer Club Inc.
ZAPRASZA WSZYSTKICH PAÑSTWA NA TRADYCYJNY

BAL SPORTOWCA 1997
28 CZERWCA 97         GODZ  20:00

SALA BALOWA WHITE EAGLE CLUB TURNER ACT
GRA JEDYNY  ZESPÓ£ LATYNOAMERYKAÑSKI

�    MIA   TIERRA   �
(graj¹cy najbardziej gor¹ce, podniecaj¹ce i wymagaj¹ce
rytmy jak Jive, Salsa, Samba, Cha-Cha, Merenque,
Cumbia, Lambada i wiele innych szlagierów dla
zakochanych i tych szukaj¹cych mi³o�ci)

BILETY  $ 12.50  OD OSOBY
W cenê biletu wliczony jest wstêp, ciasto, kawa i
herbata oraz udzia³ w konkursach i loterii. Kolacje
indiwidualne przewidziane s¹ na koszt w³asny z
klubowej restauracji Bistro, która oferuje szerokie
menu tanich i bardzo smacznych dañ.
Prosimy rezerwowaæ u Waldka Obary tel . 294-1753
(dom) lub 203-6224 (praca) lub u Sebastiana
Piotrowskiego w Klubie Or³a Bia³ego tel.  248-8563.

Rezerwacje s¹ konieczne.

Felieton makabryczny
(Tylko dla doros³ych)

Irena ålaska-Bell
Postanowi³am zrobiæ porz¹dek ze sob¹, bo nie
wiadomo jak d³ugo Pan Bóg pozwoli jeszcze ¿yæ. Po
co nara¿aæ rodzinê na koszty pogrzebowe, oraz co
dla kogo zostawiæ (niby w spadku).
Pierwsze moje kroki skierowa³am do Public Trust,
gdzie my renci�ci mo¿emy zrobiæ testament który nie
kosztuje nawet centa. 0 ile pamiêtam, w Polsce to
by³ temat �Tabu�. Co ty robisz?  Po co ci to?, ale tutaj
jest rzecz¹ normaln¹  zrobiæ testament i zap³aciæ
sobie równie¿ prepaid funeral. W Public Trust by³o
elegancko i bardzo szybko, albowiem we wszystkich
rubrykach by³o - nie posiada tego czy owego.
A z tym co posiadam, to niech dzieci robi¹ co chc¹ -
du¿o pójdzie na �mietnik. I tak dosz³o do pytania:
Czy wolisz byæ spalona czy pogrzebana? I tu trochê
zrobi³o mi siê nieswojo. Tak to? Mam wyl¹dowaæ w
piecu? Wybór niewielki, spaliæ, pochowaæ, mo¿na siê
jeszcze kazaæ zamroziæ w nadziei, ¿e siê od¿yje kiedy�
tam, lub zabalsamowaæ (po co i dla kogo?). Mo¿na
siê tak¿e kazaæ spaliæ, a prochy wysypaæ poza orbit¹
ziemsk¹ specialnie wynajêtym w tym celu
sputnikiem. To teraz zaczyna byæ modne w Ameryce,
ale to wy³¹cznie dla bogaczy. A niech siê dzieje co
chce, proszê o spalenie - powiedzia³am, albowiem
przysz³o mi do g³owy, ¿e to bêdzie taniej. Podpisa³am
i testament gotowy.  Na drugi dzieñ wziê³am siê za
za³atwianie Prepaid Funeral.  Telefonowa³am do
przedsiêbiorstw pogrzebowych, w koñcu wybra³am
jeden z kilku zak³adów �wiadcz¹cych ostatni¹
pos³ugê. Proszê siê nie fatygowaæ, friendly staff
przyjdzie do Ciebie. Owszem, przyjecha³ i od progu
widaæ by³o, ¿e to przedstawiciel tej smutnej bran¿y.
Wyszkolony, g³adki  w obej�ciu przedstawiciel w
czarnym garniturze z teczk¹ pod pach¹. Poda³am
kawê, ciasteczka i pan (�ostatnia pos³uga�) zacz¹³
rozk³adaæ swoje foldery, albumy, fotografie, wszêdzie

trumienki tanie i drogie z piêknym wewnêtrznym
wystrojem.  At³asowe poduszki i bukiety kolorowe
kwiatów i innych dodatków ozdobnych. Na
fotografiach w albumach wszystko wyglada³o,
zachêcaj¹co -  te trumienki  za $550, chyba ¿e do
kremacji. Czy wolisz siê pochowaæ czy spaliæ ? I
znowu g³upio siê poczu³am.  Pochowaæ to du¿o dro¿ej,
bo miejsce na cmentarzu kosztuje oko³o $2000
oprócz oczywi�cie kosztów pogrzebu, oko³o $4000.
Spaliæ taniej.
W tym momencie przypomnia³o mi siê, jak kto� z
moich znajomych s³ysza³, ¿e przed spaleniem
wyrzuca siê delikwenta  a  trumienkê sprzedaje, nie
�mia³am zapytaæ pana Ostatniej Pos³ugi, poniewa¿
wyglada³ bardzo uczciwie i by³ serdeczny. A co z
prochami szanownej pani? Jak oczywi�cie zdecyduje
siê pani spaliæ?
W g³owie mi siê ko³owa³o, chcia³am zapytaæ, czy maj¹
co� na special, ale to nie Coles przecie¿. Za czasów
komuny w Polsce istnia³y tylko pañstwowe
przedsiêbiorstwa pogrzebowe i nikomu nie zale¿a³o,
aby pogrzeb by³ zorganizowany tak czy inaczej, nie
by³o wyboru oraz konkurencji. Czêsto grabarze byli
pijani. Teraz siê  wszystko zmieni³o, powsta³y setki
prywatnych przedsiêbiorstw, które bij¹ siê o klientów.
Wiele z nich ma powi¹zania z obs³ug¹ szpitala i tam
ju¿ przy ³ó¿ku ciê¿ko chorego zaczepiaj¹ rodzinê
oferuj¹c swoje us³ugi.
A przewo¿enie prochów do Polski? Czêsto wiezie siê
je poprostu w baga¿u podrêcznym lub w walizce.
Wiecej nie powiem bo zarówno ja, jak tak¿e czytelnicy,
mamy do�æ czytania mojego makabrycznego
felietonu. Koñcz¹c nasuwa mi siê refleksja:  Jak to,
¿e ¿ycia nie mo¿na kupiæ, bo tylko bogaci pozostaliby
na �wiecie.

Irena �laska-Bell

Polish Histori cal  I nsti tute i n Australia
Incorporated in A.C.T

Director Andrew Kleeberg OAM, VM, JP
PO Box 3864 WESTON ACT 2611
Telephone: (06) 288 6089

Polski Instytut Historyczny potrzebuje kogo�, kto
by zaj¹³ siê korespondencj¹. Potrzebujê kogo�, kto
mo¿e pisaæ listy po angielsku i po polsku oraz
prowadziæ ksi¹¿kê korespondencji.  Nie jest to du¿e
zajêcie, ale regularne raz na tydzieñ, trwaj¹ce mo¿e
do 2ch godzin u nas w Holder.  Znajomo�æ pisania
na maszynie albo komputerze jest konieczna.
Koszta zwi¹zane z przyjazdem itp. s¹ pokrywane.
Polski Instytut Historyczny w Australii jest
organizacj¹ ochotnicz¹, która zbiera i zabezpiecza
materia³y historyczne dotycz¹ce ¿ycia i dokonañ
polskiej emigracji ju¿ po jej przybyciu do Australii.
Je�li kto� mo¿e i pragnie, to proszê napisaæ do
mnie, adresuj¹c list do P.O. Box 3864, Weston,
ACT. 2611.

Andrzej Kleeberg
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Maria Podkuliñska
Zaduma
Olbrzymy k³ad¹ cieñ swój blady
Na szare p³yty chodnika.
Kto� idzie, cisza - nie to cieñ
Zwolna wzd³u¿ domów przemyka.
�wiat³o przyæmione strug¹ siê k³adzie,
Têcz¹ barw w szybach rozb³yska.
Cienie i  �wiat³o,  �wiat³o i cienie.
Co� by³o?  Sen, mara pryska.
Poprzez zasnute mg³¹ ulice
Cz³owiek powoli kroczy.
Zamy�la siê jako�, staje,
We mg³ê zatapia oczy.
Dziwnie i trochê straszno
�wiat ca³y dzi� wygl¹da.
Mg³a siwa i tylko cienie.
Ksiê¿yc przez biel tê spogl¹da,
Có¿ dalej spytasz mo¿e?
Có¿ jest w tym dziwnego?
Zaduma?  Co?  Tesknota, mg³a
� To  �wiat dumania mego.

Wieczór nad morzem
Na ¿ó³tym le¿ê piasku i ziarenka liczê,
Fale wci¹¿ dalsze zataczaj¹ krêgi,
To morze zmienia swej tafli oblicze,
Grzyw bia³ych gro�nie przewalaj¹c wstêgi.

Na horyzoncie s³oñca jasna kula.
Mewa krzykiem rozdar³a przedwieczorn¹ ciszê.
S³oñce coraz ni¿ej w wodê ju¿ siê wtula.
Mewy ucich³y, szum fal tylko s³yszê.

Ju¿ prawie w mroku rybak sieæ zanurza,
Kontury ³odzi majacz¹ w oddali.
Têskn¹ piosenkê pó³g³osem zanuci³,
A nad zatok¹ latarnia siê pali.

Maria Podkuliñska  mieszka w
Moorabbin, Wiktoria.  Na temat jej
niezwyk³ego ¿ycia polska ekipa filmowa
zrobi³a niedawno godzinny film
dokumentalny w produkcji polsko-
niemieckiej.

Mieczys³aw Lech Pacek jest
mieszkañcem Kanbery.  Jest to drugi jego
wiersz publikowany w Kronice Polonii.

Zielona suknia
Zielon¹ sukniê pamiêtam
Po�ród tañcz¹cych par
i barwne kotyliony,
Muzykê,  �miechy, gwar...

Blaski kinkietów,  �wiece,
Podziw, uk³ony, szum.
U�miechy, tañce do rana
i rozbawiony t³um...

A ile¿ korowodów
Ubranych strojnie dam,
Blasków luster, marmurów
i po³ysk taft i lam...

Zielon¹ sukniê tiulow¹,
Pamiêtam w karnawale
Bawiono, to podziwiano
Ona tañczy³a stale...

A teraz zielona mgie³ka
Le¿y na szafy dnie,
Jak spojrzê na ni¹ nieraz
U�miechaæ mi siê chce...

Mieczys³aw Lech Pacek
Jedno s³owo

Wiemy, ¿e nie³atwo
¿e trudno, ¿e ciê¿ko
wydusiæ to z siebie
wykrztusiæ chrapliwie.

Tyle to zmieniæ by
mog³o, wyja�niæ
jedno tylko s³owo
tak krótkie i proste.

Mówimy du¿o i ³adnie
o wszystkim, czêsto
puste s³owa bez pokrycia,
potrafimy i dotkn¹æ
i zraniæ, a boimy siê
tego jak ognia.

Najlepiej ¿eby go nie by³o
wyrzuciæ, wymazaæ z pisowni,
nie my�leæ o tym, ¿e
istnieje, bo mêczy
i denerwuje, spokoju nie daje.

Nie jestem pêpkiem �wiata
i mo¿e to ja w³a�nie móg³bym,
lub te¿ powinienem
choæ jeden raz
pierwszy wymruczeæ, wyj¹kaæ
to s³owo - p r z e p r a s z a m ?

Kanbera, 1997
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POLCUL FOUNDATION
Komunikat
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9.3.1997 r. Dyrekcja
Fundacji przyzna³a dalsze 33 wyró¿nienia osobom
zaanga¿owanym w ruchu kultury i budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce oraz
wspó³pracy i przyja�ni z jej s¹siadami. Wyró¿nienia
otrzymali:
* Eligiusz BRULIÑSKI - za pracê nad histori¹ Armii

Krajowej
* Bo¿ena i Jan CHECHLIÑSCY - za pracê w

Stowarzyszeniu �LIVER�
* Cecylia CHRZ¥�CIK - za dzialalno�æ na rzecz

dzieci niepe³nosprawnych
* Ryszard CIE�LA - za pracê w Filharmonii im.

Romualda Traugutta
* Witold D¥BROWSKI - za pracê w kwartalniku

�Scriptores Scholarum� w Lublinie
* Anna i Zbyszek DRAKOWSCY - za dzialalno�æ w

Fundacji �Miêdzy Nami� w Lublinie
* Czeslaw JURCZYSZYN - za pracê w �Banku

¯ywno�ci�
* Tadcusz KACZYÑSKI - za pracê w Filharmonii

im.  Romualda Traugutta
* ks.  Edward KONKOL - za pracê w

Stowarzyszeniu "DROGA" w Bia³ymstoku
* Joanna KRASNODÊBSKA - za pracê w �Banku

¯ywno�ci�
* Adam KWAS - za pracê w miesiêczniku �Ziemia

K³odzka�
* Liza KYNAST - za pracê w miesiêczniku �Ziemia

K³odzka�
* Beata MALISZKIEWICZ - za rozwój programu

tolerancji w szko³ach Opola
* Cezary OBRACHT-PRONDZYÑSKI - za

dzia³alno�æ obywatelsk¹ na terenie Pomorza
* Wojciech ONYSZKIEWICZ - za pracê w �Banku

¯ywno�ci�
* Halina OWCZAREK - za pracê na rzecz przyja�ni

polsko-ukraiñskiej
* Stanis³aw PESTKA - za dzialalno�æ obywatelsk¹

na terenie Pomorza
* ks.  Jan PIOTROWSKI - za pracê spo³eczn¹ na

terenie Lipowca Ko�cielnego k/M³awy
* ks Janusz POP£AWSKI - za pracê na rzecz

przyja�ni polsko-ukraiñskiej
* Petr POSLEDNI - za pracê w miesiêczniku

�Ziemia K³odzka�
* Maria i Tadeusz PU£CZYÑSCY - za pracê w

Republice Korczakowskiej �DYLINIARNIA� w

P.O.Box 193, ROSE BAY.2029, Australia

Spacerkiem po CivikuSpacerkiem po CivikuSpacerkiem po CivikuSpacerkiem po CivikuSpacerkiem po Civiku     - dokoñczenie ze str. 14
ksiê¿yca. Ciemno�ci tam okrutne i to nie z winy
zarz¹du miasta, ale huliganów którzy ci¹gle rozbijaj¹
latarnie. Natomiast Glebe Park w samym centrum,
owszem, o�wietlony, ale te¿ ludzie boj¹ siê tam
spacerowaæ wieczorem.  Ci¹gle widaæ nowe
apartamenty w budowie, bo chêtnych przybywa.
Niestety kanberskie dzielnice, domki jednorodzinne
zaczynaj¹ siê robiæ trochê niebezpieczne.  Czêsto siê
s³yszy, ¿e jacy� m³odzi ludzie w³amali siê tu i tam w
poszukiwaniu ³atwego ³upu. Obawiam siê, ¿e za lat
kilkana�cie, wszêdzie bêdzie tak jak w Polsce,
potê¿ne kraty w oknach i drzwiach. Ten kto we�mie
siê teraz za ten kratowy interes mo¿e na tym zarobiæ
sporo dolarów. A potem zmêczona spacerkiem po
dzielnicach, wraz z moj¹ nieod³¹czn¹ towarzyszk¹,
pieskiem Effie, wracam do siebie ...

Zamykam drzwi, wy³¹czam telefon i nastawiam
piêkn¹ muzykê, B³ekitn¹ Rapsodiê Gershwina i
zadajê sobie pytanie, czy to miejsce na ziemi w którym
mieszkam, to miasto czy du¿a wie�?

Irena �laska-Bell

Krakowie
 * Barbara i Tomasz SADOWSCY - za dzia³alno�æ

we Wspólnocie �BARKA�
* Stanis³aw SROKOWSKI - za dzialalno�æ w

�Gazecie Dzieci� we Wroc³awiu
* ks.  Marek WASZTYL - za prowadzenie

Hospicjum Opatrzno�ci Bo¿ej w Wo³ominie k/
Warszawy

* Barbara WEIGL - za rozwój programu tolerancji w
szko³ach Opola

* Krystyna WYSOCKA - za pracê obywatelsk¹ na
terenie Jastarni

* Tadeusz ZAWADOWSKI - za dziala³no�æ
kulturaln¹ w Zduñskiej Woli

* Grzegorz ¯UK - za pracê w  kwartalniku
�Scriptores Scholarum� w Lublinie

* S³awomir ¯UREK - za pracê w kwartalniku
�Scriptores Scholarum� w Lublinie

Z wymienionych osób:
6 - otrzymuje wyró¿nienia im.  Eudoksji

Rakowskiej
9 - otrzymuje wyró¿nienia im.  Krystyny i

Boleslawa Singler
6 - otrzymuje wyró¿nienia 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, TORUÑ, 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.

POLCUL FOUNDATION

W dniu 16 maja 1997 r. zmar≥

ú.p. Franciszek Mielczarek
Weteran 2 wojny úwiatowej,

d≥ugoletni cz≥onek S.P.K.
NaboøeÒstwo øa≥obne odby≥o siÍ 20 maja w
koúciele åw. JÛzefa na O'Connor, po czym

nastπpi≥o wyprowadzenie zw≥ok na
cmentarz na Gungahlin, gdzie pochowany

zosta≥ w sekcji wojskowej.
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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

Dnia 20 kwietnia 1997  roku odby³ siê VI Konkurs
Piêkno S³owa i Muzyki Polskiej. Temat konkursu nie
by³ tym razem okre�lony co znaczy³o, ¿e ka¿dy z
uczestników móg³ prezentowaæ ca³kowicie dowolny
program.

Do konkursu zg³osi³o siê w tym roku 73
uczestników. Prezentowane by³y miêdzy innymi
utwory takich znanych poetów jak: T. Kubiak, J.
Brzechwa, M. Konopnicka, Cz. Mi³osz, K. I.
Ga³czyñski, A. Mickiewicz, J. S³owacki, K. Baczyñski,
W. Szymborska. Nasi muzykalni najm³odsi �piewali
piosenki dzieciêce i ludowe. M³odzie¿ graj¹ca
wykonywa³a utwory folklorystyczne, popularne,
harcerskie i bardzo powa¿ne (F. Chopin, Z.
Bia³ostocki).

Zgodnie z tradycj¹ wszystkich wykonawców
podzielono na piêæ grup wiekowych. W grupie naj-
najm³odszych wyró¿nili siê Bartek i Emilka
Matuszkiewicz w recytacji oraz Monika Burzyñska
w �piewie. Najliczniejsz¹, 23 osobow¹ grupê
stanowi³y dzieci w wieku 8-10 lat, spo�ród których
nagrodzono: Ewê Grabowsk¹ i Agatkê Kujawê (I
miejsce), Adasia Gajewskiego (II miejsce), Adriana
Pietkiewicza i Kasiê Stawsk¹ (III miejsce). �licznie
�piewa³y Magda Kucharska i Ania Korab. Z tej grupy
wiekowej wy³onione zosta³y dwie nagrody
publiczno�ci dla Ewy Grabowskiej i Ani Korab.
Wykonawcy w przedziale wiekowym 11-14 lat
prezentowali ju¿ do�æ powa¿ny repertuar.
Wyró¿niono w recytacji Jolê Samoæ (I miejsce), Asiê
Cyran (II miejsce)  i Ilonê Królikowsk¹ (III miejsce).

Pierwsze miejsce za grê na flecie otrzyma³a Kornelia
Kaczmarek, a za grê na fortepianie nagrodzono Melisê
Asanin (II miejsce), Patryka Jó�wika i Daniela Koraba
(III miejsce). M³odzie¿ powy¿ej 15 roku ¿ycia
przygotowa³a bardzo ró¿norodny program (od
dowcipów do klasyki literatury polskiej). Na nagrody
zas³u¿y³y: Karolina Kilian (I miejsce), Julia Orzeszko
i Kasia Sienko (II miejsce), Karolina Suchcicka i Ania
Gajewska (III miejsce). Kamili Jó�wik zosta³a
przyznana I nagroda za grê na fortepianie i �piew.
Na najwy¿sze uznanie zas³uguje studentka ANU
Agnieszka Samoæ, która wspaniale zaprezentowa³a
utwór Wis³awy Szymborskiej �Kot w pustym
mieszkaniu� oraz £ucja £abuda (równie¿ studentka
ANU) recytuj¹ca �Emigracyjny Blues�.

Wydarzeniem niezwyk³ym w tegorocznym
konkursie by³ wystêp Nicholasa Pietrzaka
recytuj¹cego wspólnie z mam¹ Australijk¹ wiersz o
polskiej szkole.

Program i uczestników konkursu prezentowa³y
dwie studentki Agnieszki (Dombek i Ca³ka) a w
komisji zasiadali: pani mgr J. D¹browska, pani mgr
H. Stawska i pan dr N. ¯mijewski.

Poda³am pañstwu bardzo du¿o faktów, które w
moim odczuciu nie s¹ najistotniejsze. Sedno ca³ej
sprawy le¿y w tym, ¿e nasze dzieci i m³odzie¿ maj¹
kontakt z polsk¹ literatur¹ i muzyk¹. Jest to wielka
zas³uga pani Zofii Sêk-Sêkalskiej. Dziêki jej pracy i
po�wiêceniu rosn¹ce na naszych oczach pokolenie
Polaków-imigrantów ma okazjê chocia¿ raz do roku
pog³êbiæ swoj¹ znajomo�æ polskiej kultury.

Jola Kaczmarek

VI Konkurs Piêkno S³owa i Muzyki Polskiej
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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

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

Oferuje

specjalne ceny do Warszawy z Kanbery

Wycieczki po Europie i Azji,

do Ameryki i Kanady

Do Polski specjalne ceny na po³¹czenie LOT-u z
QANTAS-em albo British Airways

Do Warszawy Alitali¹ z Kanbery

przez Azjê i Rzym
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