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Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne
Prezes Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323

Internet:  arek@clover.com.au
Sekretarz El¿bieta Rogala 6282 2317
Skarbnik Andrzej Kopras 6254 6968

Kronika Polonii
Redaktor Naczelny Jerzy Klim 6281 0795

Internet: gklim@pcug.org.au
Wiadomo�ci z Polski Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
Reporta¿e, felietony Irena �laska-Bell 6247 5526
Dzia³ m³odzie¿owy Halina Stawska 6281 0400
Dzia³ komputerowy Marek Samoæ 6285 2421
Korespondencje z podró¿y Basia Meder 6291 7785
Przygotowanie tekstów Waldemar Obara 6294 1753
Przygotowanie zdiêæ Andrzej Kopras 6254 6968

Klub Or³a Bia³ego
Prezes A. Miko³ajczak 6241 2217

Dom im. Miko³aja Kopernika, 34 David Street, Turner ACT 2601.
Tel: 6248 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 6288 8252

Klub SPK: Tobruk House, 15 Moore Street, Canberra City ACT 2601,
Tel: 6248 6711, 6248 6599.  Fax 6248 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 6248 5152

Komisja O�wiatowa
Przewodnicz¹cy M. Stawski 6281 0400

Grupa Taneczna Wielkopolska
Przewodnicz¹ca K. Miko³ajczak 6247 8132

Towarzystwo Sztuki i Rzemios³a Artystycznego
Przewodnicz¹ca Eta Rogoyska 6242 9013

Polski Komitet Radiowy
Przewodnicz¹cy Arkadiusz Fabjanowski 6293 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  6295 2603

Polish Catholic Centre, 211 Goyder Street, Narrabundah ACT  2604
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dalszy ci¹g obok

Wydawa³o siê, ¿e wraz z okresem letnim Polska
wesz³a w okres wakacyjnej kaniku³y. Co prawda w
perspektywie by³y wybory parlamentarne,
wyznaczone przez Prezydenta Rzeczpospolitej na 21
wrze�nia, ale to by³o wiadomo od dawna.  By³o jeszcze
w planie jedno bardzo istotne dla Polski wydarzenie,
a mianowicie wyznaczony w Madrycie na dzieñ 8 lipca
szczyt krajów stowarzyszonych w Pakcie
Atlantyckim.  Dla Polski bardzo wa¿ny, jako ¿e nasz
kraj wraz z Wêgrami i Republik¹ Czesk¹ mia³y
otrzymaæ i otrzyma³y zaproszenie do NATO. I w tym
momencie komunikat z Madrytu oznacza³, ¿e zosta³y
starte raz na zawsze stare linie podzia³u w
Europie. Natomiast Prezydent Clinton swoj¹
jednodniow¹ wizyt¹ w Warszawie w dniu 10 lipca i
s³owami na wiecu na Placu Zamkowym
wypowiedzianymi po polsku, �nic o Was bez Was�,
da³ dowód na to, ¿e stary uk³ad ja³tañski zosta³
definitywnie skre�lony i odes³any do lamusa historii.
Wizyta i wypowied� Prezydenta Clintona by³a równie¿
istotna, poniewa¿ w tym samym czasie w Moskwie
minister spraw zagranicznych Rosji Primakow
powiedzia³, ¿e rozszerzenie NATO jest chyba
najwiêkszym b³êdem od koñca II giej wojny �wiatowej.

Ale w tym samym czasie, kiedy polskie sfery
polityczne fetowa³y ten napewno wielki sukces
polskiej polityki zagranicznej, ludno�æ zamieszka³a
na po³udniowych i po³udniowo-zachodnich po³aciach
Polski prze¿ywa³a niespotykany od mo¿na powiedzieæ
dziesi¹tek lat dramat - POWÓD�. Jak pamiêtamy,
okres czerwca pod wzglêdem pogodowym by³
pochmurny i deszczowy - wizyta papieska przebiega³a
w ci¹g³ym deszczu. Ale to co nast¹pi³o pó�niej
zaskoczy³o wszystkich. Chocia¿ przes³anki, ¿e mo¿e
byæ �le, wyst¹pi³y ju¿ wcze�niej, bowiem w pierwszych
dniach lipca ciê¿kie opady deszczu spowodowa³y
powodzie w Czechach i na Morawach. W Polsce
dramat rozpocz¹³ siê w sobotê 5 lipca, kiedy to na
po³udniu Polski w ci¹gu jednego dnia spad³o 40-72
litrów deszczu na jeden metr kwadratowy. I tak z
godziny na godzinê wody Nysy, Odry i wielu
pomniejszych rzek przybiera³y w niespotykanym
tempie. W sumie pierwsza fala, której wysoko�æ
ocenia siê na SIEDEM METRÓW, zala³a 365 tysiêcy
hektarów ziemi, 50 miast 280 miejscowo�ci,
natychmiast ewakuowaæ musiano 15 tysiêcy osób,
a to by³ tylko pocz¹tek, jako ¿e woda prze naprzód
do morza czyli ³adne pareset kilometrów, a i dni
deszczowych jeszcze by³o wiele. Zniszczeniu uleg³o
bardzo czêsto to, co opiera³o siê czasowi przez setki
lat, a wiêc zabytkowe budowle, ko�cio³y. Ale
najwiêkszy dramat prze¿yli ludzie, ich domy,
inwentarz ¿ywy i martwy zabiera³a i niszczy³a woda
w ci¹gu sekund. W sumie tragedia trwania powodzi
w Polsce to dwa tygodnie walki z aktywnymi falami
powodzi od Cieszyna i K³odzka poprzez Wroc³aw do
Szczecina. A pasywna walka z wod¹ i szkodami przez
ni¹ wyrz¹dzonymi  -  to w/g  wstêpnych szacunków
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Terminarz Audycji Polskiej Fali na stacji 2XX (1008
KHz) w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8 wieczorem
15.09.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
22.09.97 Adam Babiñski 6281 2854
29.09.97 Irena �laska-Bell 6247 5526
06.10.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
13.10.97 Adam Babiñski 6281 2854
20.10.97 Irena �laska-Bell 6247 5526
27.10.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
03.11.97 Adam Babiñski 6281 2854
10.11.97 Irena �laska-Bell 6247 5526
17.11.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
24.11.97 Adam Babiñski 6281 2854
01.12.97 Irena �laska-Bell 6247 5526
08.12.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
15.12.97 Adam Babiñski 6281 2854
22.12.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323

2 do 5 lat w czasie i 2 do 3 miliardów dolarów.
Generalnie w ci¹gu ca³ego okresu powodziowego w
Polsce powodzi¹ objête by³o 26 województw, zalane
zosta³o 589 tysiêcy hektarów ziemi, 1200
miejscowo�ci, a ponad 50 tysiêcy domostw zosta³o
ca³kowicie zniszczonych. I rzecz najtragiczniejsza,
¿ycie postrada³y 54 osoby. Minê³o zagro¿enie wielkiej
wody, pozosta³y problemy, tak w sferze materialnej,
biologicznej, psychicznej jak i administracyjnej,
bowiem powód� by³a równie¿ egzaminem sprawno�ci
administracji tej nowej Polski.

I co siê okaza³o - znów spo³eczeñstwo w
najtragiczniejszym momencie zosta³o samo sobie, ale
jak to ju¿ z nami Polakami jest, zda³a egzamin ludzka
solidarno�æ, ta przez ma³e �s�, ludzie pod¹¿yli z
pomoc¹ spontanicznie bez odgórnych  nakazów i to
nie tylko ci z terenów odjêtych powodziom, ale z ca³ej
Polski. A jak zadzia³a³a administracja pañstwowa?

Pozwólcie, ¿e lepiej jak oddam g³os komu� z Polski.
Prof. Turski z Polskiej Akademii Nauk tak na ten
temat pisze na ³amach tygodnika WPROST:  �W tej
przera¿aj¹cej nieumiejêtno�ci dzia³ania w sytuacji
zagro¿enia zauwa¿am charakterystyczn¹ cechê
naszej obecnej polskiej cywilizacji, a tak¿e znan¹ mi
z dawnych lat nieumiejêtno�æ rz¹dów tzw. lewicy do
zajmowania siê czymkolwiek innym ni¿ rozgrywkami
personalnymi. Dramat powodzi jest przecie¿ niczym
innym jak powtórzeniem sytuacji z pamiêtnej zimy
1979 roku, kiedy dowodzona  dzielnie przez gen.
Jaruzelskiego armia nie potrafi³a odkopaæ ze �niegu
Waszawy. Gdy w tym samym czasie straszliwe
�nie¿yce unieruchomi³y autostrady niemieckie, w
ci¹gu godziny oddzia³y Bundeswehry przebija³y siê
do uwiêzionych, dostarczaj¹c jedzenie, koce, ratuj¹c
¿ycie. A tymczasem na zalanych terenach pokazali
siê wszystkim sprawni, m³odzi ludzie, potrafi¹cy
dzia³aæ. Radio Venessa, uczestnicy kursów szko³y
prze¿ycia, pielêgniarki i lekarze, bez telefonów
komórkowych, bez radia. Potrafili co� robiæ, ratowaæ
ludzi i nawet unikaæ radiowozów policji, ³api¹cej
je¿d¿¹cych za szybko.  Z tej obserwacji wynika, ¿e
warstwa cywilizacji jest w Polsce tak cienka, jak
plaster opatrunkowy przylepiony na ranê zadan¹
k³onic¹. Najmniejsze zak³ócenie ods³ania wszystkie
s³abo�ci: brak ³¹czno�ci, nieprzekazywanie w dó³
uprawnieñ i funduszy umo¿liwiaj¹cych w³adzom
lokalnym - samym obywatelom - organizowania
swojego ¿ycia i jego obronê, brak wiedzy i
odpowiedzialno�ci.  Postkomunistyczna ekipa
rz¹dowa okaza³a siê zbiorowiskiem ludzi bez
wyobra�ni, bez wiedzy o otaczaj¹cym nas �wiecie,
ludzi, którzy niczego nigdy porz¹dnie nie zrobili. I s¹
tak samo pozbawieni zdolno�ci do twórczego
dzia³ania, jak ich dawni partyjni wychowawcy. Ta
ekipa jest, niestety, produktem naszego systemu
edukacyjnego, naszych szkó³ i uniwersytetów. Czê�æ
z nich ma tytu³y naukowe. Wstyd mi za nich.�

Ca³y �wiat ruszy³ z pomoc¹ polskim i nie tylko
polskim powodzianom, ale wiadomo, ¿e bêdzie to
kropla  w morzu potrzeb. My te¿, Polacy rozsiani po
ca³ym �wiecie, staramy siê  pomagaæ w miarê naszych
mo¿liwo�ci. W Australii ju¿ od wielu tygodni trwaj¹

zbiórki pieniêdzy i darów, i bêd¹ jeszcze trwa³y d³ugo.
Ale problem odbudowy po powodzi musi rozwi¹zaæ
sama Polska, stosownym systemem ubezpieczeñ i
odszkodowañ, uprawnieniami dla w³adz lokalnych
na okoliczno�ci szczególne i nie tylko. A egzamin z
tego wszystkiego ju¿ nied³ugo, bo 21 wrze�nia.
Bowiem wbrew sugestiom termin wyborów
parlamentarnych w Polsce nie przesuniêto. Znów
zagra³a w¹sko rozumiana gra partyjna.  Mimo, ¿e
powód� sparali¿owa³a i zniszczy³a znaczne obszary
kraju, SLD twardo oponowa³o przeciwko dokonaniu
przez Sejm zmian legislacyjnych, które umo¿liwi³yby
przesuniêcie wyborów. To stanowisko popar³o te¿
PSL.  A jakie s¹ tego powody?  We wrze�niu
powodzianie zajêci usuwaniem skutków kataklizmu
raczej nie pójd¹ do urn wyborczych. Psychologowie
twierdz¹, ¿e prawdziwego kryzysu psychicznego u
osób dotkniêtych powodzi¹ bêdzie mo¿na siê
spodziewaæ pó�n¹ jesieni¹. Z kolei ekonomi�ci nie
wykluczaj¹  nasilenia siê w tym okresie zjawisk
�wiadcz¹cych o recesji. W interesie koalicji SLD-PSL
le¿y, aby wówczas rz¹dz¹cymi byli politycy dzisiejszej
opozycji.

Po wyborach we wrze�niu liderzy SLD, nadal maj¹c
stosunkowo silny klub parlamentarny, mog¹ zacz¹æ
recenzowaæ poczynania nowego rz¹du, je�li - co nie
jest pewne - szybko powstanie.

Gdyby za� wybory zorganizowano,  powiedzmy, w
pa�dzierniku lub listopadzie, recenzowanie mog³oby
siê staæ równie ma³o widoczne jak sam klub SLD.

Na zakoñczenie  kilka s³ów  prognozy wyborczej.
Wiadomo, ¿e postkomuni�ci przegraj¹, ale czy to
znaczy, ¿e prawica wygra? ¯eby rz¹dziæ, trzeba mieæ
siln¹ wiêkszo�æ w parlamencie, niestety z ostatnich
badañ rynku partyjnego nie bardzo to wynika. To,
jaka koalicji bêdzie rz¹dzi³a w Polsce po 21 wrze�nia,
dowiemy siê jak dobrze pójdzie w pa�dzierniku. Wiêc
prorokowaæ nie ma co, trzeba po prostu czekaæ i
obserwowaæ, a z serca ¿yczyæ Polsce i Polakom, aby
21 wrze�nia dokonali takiego wyboru, abym ja móg³
w grudniowym przegl¹dzie wydarzeñ nie napisaæ:
M¥DRY POLAK PO SZKODZIE.

Czego sobie i Pañstwu a przedewszystkim Polsce
¿yczy,

Arkadiusz Fabjanowski.
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

Prezes SPK Ko³a Nr. 5 Franciszek Machutta wrêcza
dyplom cz³onka honorowego dziennikarzowi The
Canberra Times Frankowi Cranstonowi

Wrêczanie odznaczeñ za³u¿onym cz³onkom Ko³a Nr 5
podczas akademii �wiêta ¯o³nierza

Zgodnie z tradycj¹, we wrze�niowym wydaniu
�Kroniki Polonii� chcieliby�my powiadomiæ
�rodowisko polskie, ¿e w m-cu lipcu br. odby³o siê
Walne Zebranie naszego Ko³a, na którym
podsumowano wyniki dzia³alno�ci Stowarzyszenia za
1996/1997r. oraz wybrano nowe w³adze Ko³a na
kolejn¹ kadencjê.

Obecni na Zebraniu cz³onkowie Ko³a otrzymali
wyczerpuj¹ce sprawozdania z dzia³alno�ci SPK,  w
których oprócz przedstawienia podejmowanych
dzia³añ na rzecz uzyskanych wyników, sporo miejsca
po�wiêcono przyczynom, które spowodowa³y, ¿e SPK
zakoñczy³o minion¹ kadencjê w nie najlepszej
kondycji finansowej. Obecni na Zebraniu wykazali
zrozumienie dla zaistnia³ej sytuacji i co cieszy, uznali
wysi³ek i troskê ustêpuj¹cego Zarz¹du Ko³a w³o¿ony
w pracê na rzecz dalszego jego rozwoju.

Nowo wybrany Zarz¹d na swoim pierwszym
posiedzeniu ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co:

Kol. F. Machutta - Prezes, Kol. J. D¹b-Dworski - I-
szy V-ce Prezes, Kol. S. Bro¿ek - II-gi V-ce Prezes,
Kol. W. Gerula - Skarbnik, Kol. H. Szaliñska -
Sekretarz, Kol. B. Z. Skarbek - Public Relations
Officer, Kol. A. Kleeberg - Przedstawiciel Ko³a d/s

fot. F. Paszkiewicz

kontaktów z organizacjami australijskimi.
Kol. Dr. F. Zió³kowski zosta³ Public Oficerem

naszego Ko³a.
Nale¿y ¿yczyæ wybranemu Zarz¹dowi Ko³a jak

najlepszych wyników w pracy na rzecz
Stowarzyszenia, zapa³u i optymizmu w realizacji
celów SPK w tym nie naj³atwiejszym ze wzglêdów
ekonomicznych okresie.

W dniu 17.08.1997r. obchodzili�my jak zwykle
bardzo uroczy�cie �wiêto ¯o³nierza.  Akademia z tej
okazji zgromadzi³a wielu zaproszonych go�ci oraz
cz³onków Ko³a.

Wydarzeniem szczególnej wagi by³o nadanie
Cz³onkowstwa Honorowego Panu F. Cranstonowi,
dziennikarzowi australijskiemu, który zawsze bardzo
pozytywnie pisze na temat naszej Polonii i prawdziwie
po przyjacielsku interesuje siê sprawami polskimi.
Równie¿ cz³onkowie naszego Ko³a otrzymali
podziêkowanie i dowód uznania za ich pracê na rzecz
SPK w postaci odznaczeñ - Z³otych i Srebrnych Krzy¿y
Kombatanckich.  Wszystkim odznaczonym
gratulujemy i mamy nadziejê, ¿e czê�ciej bêdzie
okazja do tego typu okazania wdziêczno�ci dla tych,
którzy bêd¹ czynnie w³¹czali siê w ¿ycie SPK.

W czê�ci artystycznej akademii, uczniowie Polskiej
Szko³y w Phillip wyg³osili wiersze okoliczno�ciowe,
które zarówno tematycznie jak i jêzykowo by³y na
dobrym poziomie, za co serdecznie im dziêkujemy i
gratulujemy zapa³u do nauki jêzyka ojczystego.
Akademiê zakoñczono wy�wietleniem filmu o
tematyce wojskowej, ale na weso³o, i potem przy
lampce wina, kawie i s³odko�ciach panowa³a
prawdziwie uroczysta i przyjacielska atmosfera. W
tym miejscu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania
tej uroczysto�ci.

W najbli¿szej przysz³o�ci planujemy cykl wieczorów
filmowych, kilka imprez o charakterze zabawowym i
kabaretowym. Zapraszamy zatem do �ledzenia
og³oszeñ na ten temat i brania udzia³u w
wydarzeniach jakie bêd¹ organizowane. Ponawiamy
zaproszenie do odwiedzania Klubu i korzystania z
czytelni i biblioteki, gdzie ka¿dy mo¿e znalezæ co�
ciekawego do czytania.

H.Szaliñska
Sekretarz Ko³afot. F. Paszkiewicz
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Ko³o Polek

dokoñczenie na stronie 6

Zima kanberska jest zwykle d³uga i dokuczliwa.
Tegoroczna jednak obfitowa³a w s³oneczne i ciep³e
dni, temperatury dochodzi³y do +140, +150C.
Wydawa³o siê, ¿e przejdzie ³agodnie, tymczasem
spowodowa³a wiele gryp i przeziêbieñ z powa¿nymi
konsekwencjami, w�ród dzieci i doros³ych, nie
oszczêdzaj¹c cz³onkiñ naszego Ko³a.  Na szczê�cie
ju¿ nadchodzi wiosna, miejmy wiêc nadziejê, ¿e
przywróci si³y i zdrowie wszystkim cierpi¹cym, czego
z serca ¿yczymy.  �lemy szczególne pozdrowienia p.
Krysi Miko³ajczak i p. Irenie Opoczyñskiej.

Wiadomo�æ o chorobie dr J. Gray-Grzeszkiewicza,
o której pisa³ w swym artykule pt. �Rak, doktór staje
siê pacjentem�, w The Canberra Times z dn. 16.8.97,
wstrz¹snê³a bardzo Poloni¹ kanbersk¹, w�ród której
ma On wielu pacjentów, przyjació³ i ¿yczliwych
znajomych.  W imieniu Ko³a Polek i w³asnym
przesy³am Dr Gray-Grzeszkiewiczowi serdeczne
¿yczenia przyjemnej rekonwalescencji i ca³kowitego
powrotu do zdrowia i si³, aby móg³ nadal pomagaæ
innym swoim do�wiadczeniem osobistym i wiedz¹
medyczn¹.  O to bêdziemy siê modliæ dla Pana,
Doktorze i wszystkich choruj¹cych w naszej Polonii.

Inne wydarzenia, które g³êboko wstrz¹snê³y nami,
to �mieræ 12 letniej Katie Bender, która zginê³a w
czasie eksplozji-demolowania starego szpitala w
Kanberze.  Nastêpnie, osuniêcie siê zbocza góry w
Thredbo, przy czym zginê³o 18 osób, a tylko jedn¹
zdo³ano niemal cudem uratowaæ.  Najbardziej
brzemienna w d³ugotrwa³e ciê¿kie nastêpstwa jednak
by³a powód� w po³udniowo-zachodniej Polsce.  W
lipcu tego roku poch³onê³a kilkadziesi¹t ¿yæ ludzkich
i spowodowa³a ogromne straty i zniszczenia
materialne.  Polonia ca³ego �wiata, a wiêc i
australijska, zareagowa³a natychmiast.  Zaczê³y siê
zbiórki na pomoc dla powodzian.  Jest kilka dróg,
którymi mo¿na s³aæ pomoc.  W Kanberze nasi ksiê¿a
przeprowadzili ju¿ jedn¹ zbiórkê w ko�cio³ach
polskich, która da³a oko³o $1500 i przekazana zosta³a
na konto Caritas-Polska.  Nastêpna zbiórka w
ko�cio³ach polskich przeprowadzona zosta³a w
ostatni¹ niedzielê sierpnia.  Ko³o Polek wp³aci³o 6
sierpnia z w³asnej kasy $500 dla powodzian na konto
Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii.  Jak
poinformowa³ prezes tej rady, in¿. R. Majchrzak,
suma zebrana z ca³ej Australii na koncie �Human
Aid - dla Powodzian� przekroczy³a ju¿ $100.000 i
zosta³a przekazana na konto Caritas-Polska.  Inne
organizacje kanberskie równie¿ przekaza³y wydatne
ofiary, o czym napewno zawiadomi¹ w swoich
sprawozdaniach.

Tygodnik Polski w Melbourne podaje informacje
odno�nie Akcji Powodziowej, wskazuj¹c nazwy
organizacji zbieraj¹cych fundusze, numery kont
bankowych i drukuje listy ofiarodawców.  Straty
powodziowe s¹ tak wielkie, ¿e ¿adne ofiary nie bêd¹
za du¿e.

W ostatnich miesi¹cach uby³y z listy cz³onkiñ Ko³a
Polek �p. Józefa Urban (Urbañczyk), pracuj¹ca
czynnie w latach 1960-70, i �p. Michalina

Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 3 kwarta³ 1997 r.

Michniewicz-Adams, ostatnio zamieszka³a na Z³otym
Wybrze¿u.  Równie¿ na Z³otym Wybrze¿u zmar³
ostatnio m¹¿ naszej cz³onkini z lat 1970-tych, Ireny
Sadlik.  Niechaj im Ziemia Australijska lekk¹ bêdzie.

Dnia 8.9. br. min¹³ rok od �mierci nieod¿a³owanej,
niezast¹pionej w swej uczynno�ci dla bli�nich �p.
Iboji Ozimkiewicz, dobrej duszy, ¿yczliwej ka¿demu,
wspania³ego przyjaciela wszystkich ludzi.
Odpoczywaj w Bogu kochana Iboju.  Nabo¿eñstwo
za Jej duszê odbêdzie siê na O�Connor 14.9.97 r.

Dnia 29 lipca br  po¿egnali�my pierwszego
ambasadora RP dr Agnieszkê Morawiñsk¹, która po
zakoñczeniu swej kilkuletniej kadencji
dyplomatycznej w Australii ¿egna³a siê ze
spo³eczeñstwem i przedstawicielami organizacji
polskich w Kanberze na przyjêciu zorganizowanym
przez Radê Organizacji Polskich na ACT pod
prezesur¹ in¿. A. Fabjanowskiego, i organizacje:  Ko³o
Polek, Ko³o SPK Nr. 5 i Klub Or³a Bia³ego.  W czê�ci
oficjalnej, po przemówieniach i wrêczeniu kwiatów i
upominków, za�piewano tradycyjne �Sto Lat� i
wzniesiono toast za zdrowie Pani Ambasador.  W
czê�ci artystycznej wyst¹pi³a z repertuarem polskich
pie�ni artystka (sopran) Teresa Reiner.  Dr A.
Morawiñska, ¿egnaj¹c siê ze wszystkimi, serdecznie
dziêkowa³a za dobr¹ i mi³¹ wspó³pracê z kanbersk¹
Poloni¹.  Wieczór zakoñczy³ siê lampk¹ wina z
przek¹skami przygotowanymi przez Ko³o Polek.

W ramach wspó³pracy miêdzy Ko³ami Polek
przeprowadzi³y�my sprzeda¿ ksi¹¿ki �Polish
Cooking�, wydanej po angielsku przez Ko³o Polek w
Adelajdzie.  Ksi¹¿ka opatrzona jest s³owem wstêpnym
Don Dunstana, by³ego premiera Po³udniowej
Australii.  Zawiera ciekawe przepisy, posiada
stylizowane, dekoracyjne ilustracje, oparte na
motywach australijskich i polskich.  Dziêkujemy
wszystkim, którzy zakupili egzemplarze (niektórzy
dwa).  Ksi¹¿ka by³a szczególnie popularna w�ród
panów.  Mo¿e ona byæ przyjemnym prezentem
gwiazdkowym.  Je�li s¹ jeszcze chêtni nabycia
ksi¹¿ki, proszê z³o¿yæ zamówienie do zarz¹du
miejscowego Ko³a Polek.

Decyzj¹ zebrania w dn. 17.6.97 Ko³o Polek
podwy¿szy³o sumê przeznaczon¹ na wysy³kê paczek
z odzie¿¹ dla sierot w Polsce z $50 do $100 i
przekaza³o je organizatorom zbiórki, paniom W.
Bartkowiak i M. Pacek.

Nowemu kierownikowi Szko³y Polskiej na Phillip
po rezygnacji p. Pieñkowskiego, panu Markowi
Stawskiemu i zespo³owi nauczycielskiemu Ko³o Polek
¿yczy sukcesów w pracy nad m³odzie¿¹.

Nowowybranemu zarz¹dowi Ko³a SPK Nr. 5 z
prezesem F. Machutt¹ sk³adamy serdeczne ¿yczenia
owocnej pracy dla dobra cz³onków SPK i ca³ej Polonii
kanberskiej.  Pan B.Z. Skarbek, po d³ugoletniej
prezesurze przyj¹³ funkcjê public relations, a wiêc w
dalszym ci¹gu bêdzie swym do�wiadczeniem
pomocny w pracy zarz¹du.

Prezeska Ko³a Polek p. L. Zapa�nik wziê³a udzia³ w
ostatnich dwóch zebraniach Ethnic Communities
Council.  Na pierwszym w lipcu omawiano ju¿
wstêpnie organizacjê Australia Day Multitultural
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Komisja O�wiatowa
CO  NOWEGO  W  POLSKIEJ  SZKOLE  W  PHILLIP?
Koñczymy ju¿ wkrótce trzeci semestr w szkole
polskiej.   Nauczyciele, osoby zwi¹zane z Komisj¹
O�wiatow¹, oraz kierownik szko³y Marek Stawski
nauczaj¹,  wspó³pracuj¹ oraz koordynuj¹ dzia³alno�æ
szko³y.  Najwa¿niejsze, ¿e wszyscy mamy takie same
lub zbli¿one warto�ci i zmierzamy do tego samego
celu tj. do zapewnienia dzieciom i m³odzie¿y w miarê
najlepszego standardu nauczania jêzyka polskiego,
historii Polski, pewnych aspektów geografii oraz
religii. Staramy siê urozmaicaæ lekcje robi¹c wywiady
z osobami, które bra³y udzia³ w II Wojnie �wiatowej
czy te¿ wprowadzamy dyskusje na interesuj¹ce
m³odzie¿ tematy, w których uczestniczy ksi¹dz
Edmund.  Wydaje siê, ¿e ka¿dy stara siê jak najlepiej
wype³niæ przydzielone mu obowi¹zki i projekty.  Poza
�cis³ym gronem osób zwi¹zanych ze szko³¹,  mamy
dochodz¹cych Rodziców, którzy przychodz¹
regularnie na dy¿ury do szko³y.
W ostatnich kilku miesi¹cach do³¹czy³a do naszej
szko³y p. Rena Brauer, która z w³asnej inicjatywy
pomaga uporz¹dkowaæ nam ksiêgozbiór.  Poniewa¿
jest by³¹ bibliotekark¹, ma swoj¹ koncepcjê u³o¿enia
i prowadzenia biblioteki.  Bêdzie pomaga³ Jej w

dopracowaniu tych planów p. Olek Gancarz, który
ma nam udostêpniæ komputer i swoj¹ wiedzê
komputerow¹ przydatn¹ w tym zakresie.
Dziêkujemy za tê bezinteresown¹ pomoc, inicjatywê
oraz za mi³e s³owa i dobre chêci.
Na parê miesiêcy do³¹czy³a do nas p. Maria Tabisz
na zastêpstwo do klasy 11. Nie jest to jej pierwsze
zetkniêcie siê z nasz¹ szko³¹, gdy¿ by³a u nas
nauczycielk¹ jak i kierowniczk¹  szko³y w
pocz¹tkowych latach szko³y.  Cieszymy siê, ¿e
ponownie do nas zawita³a.  Mamy nadziejê, ¿e to
zastêpstwo z czasowego zamieni siê na sta³e.
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w naszej szkole
by³o w miesi¹cu czerwcu, zorganizowane wyj�cie
uczniów, g³ównie klas starszych, na wystawê
fotograficzn¹ pani Barbary Meder z jej podró¿y
dooko³a �wiata.
Pani Barbara, chc¹c zachêciæ m³odzie¿ do pisania i
ujawnienia swoich prze¿yæ zdecydowa³a, ¿e ufunduje
nagrody pieniê¿ne  za najlepsze pisemne prace
uczniów na temat :
MOJE MARZENIA PODRÓ¯NICZE NA PODSTAWIE
WYSTAWY
               �AWAKENING  DREAMS�.
Prace wp³ynê³y i to na dobrym i bardzo dobrym
poziomie.  Wybór by³ trudny dla jurorów, ostatecznie
przyznano 4 nagrody:

Pierwsz¹ nagrodê dla Niny NOWAK
Drug¹ nagrodê dla Krzysztofa URBANIAKA
Dwie równorzêdne trzecie nagrody dla

Ani GAJEWSKIEJ i Oli KALINOWSKIEJ.
Do ufundowania nagród przy³¹czy³ siê te¿ p. Mirek
Piotrowski, ojciec  Jarka Piotrowskiego z klasy 11.
Gratulujemy nagrodzonym, wyró¿nionym jak równie¿
wszystkim, którzy brali udzia³ w konkursie, za
wysi³ek, chêæ podzielenia siê z nami waszymi
osobistymi prze¿yciami, marzeniami oraz przelaniem
ich na papier. Brawo!.
Kierujemy  szczególne podziêkowania za pomys³
i inicjatywê  do  pani Basi Meder.  Dziêkujemy te¿
p. Piotrowskiemu za czê�ciowe dofinansowanie
nagród.  Bardzo cenimy sobie pañstwa dobre chêci i
czas po�wiêcony dla naszych uczniów.
Wiele inicjatywy i zaanga¿owania w sprawy
programowe zawdziêczamy panu Stefanowi
Gajewskiemu.   Jego pomys³owo�æ w urozmaicaniu
zajêæ lekcyjnych i specjalny dobór tematów jest du¿¹
pomoc¹ dla m³odzie¿y, która chêtnie i z du¿ym
zainteresowaniem uczestniczy  w zajêciach.

Festival w lutym 1998, który ma byæ bogatszy i
piêkniejszy ni¿ dotychczasowe.  W zwi¹zku z tym i
my ju¿ dzi� prosimy wszystkie panie, nie tylko z Ko³a
Polek, o ciasta na stó³.  Mo¿na ju¿ dzi� zg³aszaæ
nazwiska ofiarodawczyñ na listê do zarz¹du Ko³a.
Sto³y z ciastami to nasze jedyne �ród³o dochodu.
Pomó¿cie wiêc nam, aby�my mog³y pomóc szko³om,
czy grupie Wielkopolska, lub innym celom, których
jest tak du¿o.  Na drugim zebraniu odby³y siê wybory
w³adz ECC.  Prezesem zosta³ ponownie Fin, prawnik
Mark Tiirikainen.

Nasze zebrania odbywaj¹ siê jak zwykle raz w
miesi¹cu.  Ostatnie by³o wyj¹tkowo przyjemne.
Powita³y�my uroczy�cie p. Janinê Milañczuk,
cz³onkiniê i skarbniczkê Ko³a od wielu, wielu lat,
która ze wzglêdu na pracê zawodow¹ nie mog³a
uczestniczyæ w zebraniach, poniewa¿ odbywaj¹ siê
one w dzieñ (o godz. 11 przed po³.).  Pani Nina
Milañczuk po 25 latach pracy w jednym z
ekskluzywnych salonów mody damskiej Millers of
Manuka przesz³a na emeryturê.  ¯yczymy jej
przyjemnego �retirement� i cieszymy siê, ¿e bêdzie
teraz czê�ciej na naszych zebraniach.

Wita³y�my równie¿ p. J. Cox po jej woja¿ach po
Europie i Polsce.  Paniom A. Zió³kowskiej i A. Bro¿ek
gratulujemy z okazji odznaczenia przez SPK Ko³o Nr.
5 Canberra, otrzymanego za sprzeda¿ maków na
pomoc War Veterans Homes.  W po³owie wrze�nia
nast¹pi otwarcie 10-tego ju¿ festiwalu kwiatowego
Floriade 97, który jest piêkn¹ wiosenn¹ atrakcj¹
Kanbery.  W tym roku bêdzie go mo¿na zwiedzaæ
równie¿ wieczorem, bo otrzyma specjalne o�wietlenie.

Na koniec przesy³am w imieniu Ko³a Polek i
w³asnym bardzo serdeczne pozdrowienia dla Radcy
Ambasady RP p. Beaty Stoczyñskiej z Mê¿em i
Dzieæmi.

Helena Wodziñska
Sekretarz Ko³a

Ko³o Polek - dokoñczenie

dokoñczenie obok

Zebranie cz³onków Komisji O�wiatowej i grona
nauczycielskiego

fot. Basia Meder
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POLSKA SZKO£A  im. abp GAWLINY .
Polska szko³a sobotnia im. abp Gawliny ma d³ugie
tradycje w Kanberze. Na moj¹ wiedzê to by³a zawsze.
Jednak prawd¹ jest równie¿, ¿e koleje jej losu by³y
burzliwe. W przesz³o�ci lekcje odbywa³y siê w
budynku Klubu Or³a Bia³ego, który, co tu ukrywaæ,
do tego rodzaju dzia³alno�ci by³ nie przystosowany.
Powstanie szko³y na Phillip pokaza³o, ¿e mo¿na tê
wielce szlachetn¹ dzia³alno�æ, jak¹ jest nauczanie
naszej dziatwy jêzyka ich rodziców, prowadziæ w
miejscach do tego przeznaczonych, czyli budynkach
szkolnych. T¹ drog¹ poszli wiêc ludzie zwi¹zani ze
szko³¹ im. abp Gawliny, czyli generalnie mówi¹c
nauczyciele i rodzice dzieci g³ównie zamieszka³ych
na Belconnen i w okolicy. Od kilku lat wiêc zajêcia
lekcyjne odbywaj¹ siê w szkole na Melbie.  Obecnie
szkole tej przewodzi pani Maryla Rzê�nicka, która
wraz z gronem nauczycielskim oraz rodzicami
uczniów stara siê o jak najlepsze wyniki w pracy,
która zaowocuje lepsz¹ znajomo�ci¹ jêzyka polskiego
oraz wiedzy o Polsce u naszych milusiñskich. Na
dzieñ dzisiejszy do szko³y  na Melbie uczêszcza 50-
cioro dzieci. Zajêcia odbywaj¹ siê w czterech grupach.
Grupa pierwsza to g³ównie dzieci ju¿
angielskojêzyczne tutaj urodzone wymagaj¹ce du¿ego
nak³adu pracy. Prowadzi tê grupê obecnie pani
Paulina Bednarek, klasê najm³odsz¹ prowadzi pani
Maryla Rzê�nicka, klasê 3-5 pani Teresa Zubowicz,
a grupê licealn¹ pani Liliana Bogatko. W sk³ad
zarz¹du szko³y oprócz w/w  nauczycieli wchodzi
skarbnik pan W³adys³aw Jêdrzejowski, sekretarz
pani Beata Tworek-Matuszkiewicz, a bibliotekê
prowadzi pani Iwona Crick. Równie¿ nale¿y
podkre�liæ wielkie zaanga¿owanie wielu rodziców
dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y, ¿e wymieniê
chocia¿by panie Wandê Perkitn¹, Danutê Zawartko
czy pani¹ W³odek. Entuzja�ci nauczania jêzyka
polskiego zrobili ju¿ du¿o i maj¹ te¿ szerokie plany
na przysz³o�æ, ale wiadomo jak to jest na tym �wiecie,
w bardzo wielu przypadkach oprócz zapa³u i
entuzjazmu potrzebne s¹ pieni¹dze, gdy¿ s¹ sytuacje,
których bez finansów nie da siê przeskoczyæ. Szko³a
szuka �róde³ utrzymania, liczy na dotacje pañstwowe,
o które ju¿ siê zwróci³a do stosownych w³adz
australijskich, liczy na mo¿liwo�æ dofinansowania z
kasy rz¹du A.C.T.  Ale póki co, utrzymuje siê z op³at
rodziców za szko³ê i dochodów z imprez przez szko³ê

organizowanych, a nawet ze skromnego sklepiku
szkolnego.  Jednak¿e to wszystko nie starcza na
chocia¿by podstawowe wydatki szko³y takie jak:
wynajem budynku szkolnego, ubezpieczenie dla
wszystkich przebywaj¹cych na zajêciach na terenie
szko³y, czy te¿ skromne pensje nauczycielskie. Nie
wspomne o takiej prostej rzeczy jak papier i wk³ady
do kserokopiarki. I s¹ to tylko najpodstawowsze
wydatki ka¿dej szko³y sobotniej, gdzie zatem  zakupy
pomocy naukowych czy te¿ ksi¹¿ek, nie mówi¹c ju¿
o zorganizowaniu jakiej� wycieczki dla dzieci -
chocia¿by  szlakiem niektórych wypraw
Strzeleckiego.  ¯eby zakoñczyæ w¹tek finansowy
powiem tylko, ¿e bud¿et szko³y na Melbie w skali
rocznej zamyka siê cyfr¹ 10 tys. dolarów. Wiêc ka¿dy
dolar siê liczy. A jak jest ze szczodro�ci¹ organizacji
polonijnych?   Nasze kluby czy te¿ organizacje
polonijne staraj¹ siê jak mog¹, ale tak w wypadku
szko³y na Phillip jak i na Melbie jest to raptem 5-10
procent ca³ego bud¿etu  tych szkó³ a i z
wywi¹zywaniem siê z tego obowi¹zku ró¿nie bywa.
Ale jak g³osi fama, zawsze ten problem istnia³ od
zarania wychod�stwa polskiego - ale czy musi ci¹gle
trwaæ? Wiem, Ci z Pañstwa, którzy ¿yj¹ na emigracji,
powiedz¹, ¿e kiedy� by³o ciê¿ej i gorzej, ale czy tak
ma byæ zawsze? Póki co, dziêki ludziom dobrej woli
polskie szkolnictwo na emigracji trwa i bêdzie trwaæ,
ale obowi¹zkiem nas wszystkich jest je wspieraæ, bo
wszystkim nam zale¿y na ci¹g³o�ci naszej tradycji
naszego jestestwa.
Cieszmy siê, ¿e mamy dwie szko³y polskie i
wspierajmy je oraz ludzi, którzy podjêli siê tego
obowi¹zku krzewienia szkolnictwa polskiego na
obczy�nie.

Arkadiusz Fabjanowski

Dzieci  z  klas m³odszych zaczê³y ju¿ przygotowania
do obchodów Dnia Szkó³ Etnicznych. Pani  Iwona
Staniewska (nasza imprezowa i nauczycielka klasy
najm³odszych) ju¿ trenuje ich w grupowym �piewaniu
kilku piosenek.
Zakoñczyli�my zbiórkê pieniêdzy ze sprzeda¿y
czekoladek na cele szkolne.  Dziêkujemy naszym
uczniom, rodzicom, oraz  wszystkim, którzy
przy³¹czyli siê do tej wa¿nej dla szko³y akcji. Jest
ona znacznym zastrzykiem finansowym w naszym
bud¿ecie.
Dziêkujemy serdecznie pani Krystynie Szczepanek,
matce Ani z klasy 12, za sprezentowanie dla szko³y
zestawu  kubków i ³y¿eczek.  Teraz mo¿emy
podejmowaæ w czasie przerwy herbat¹ lub kaw¹
nauczycieli i go�ci.  Pani Krystyna zajmuje siê równie¿
szkoln¹ kronik¹, uzupe³niaj¹c j¹ artyku³ami i
zdjêciami szkolnymi.  Dziêkujemy za pomoc.

Halina Stawska
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Zwierzêta by³y zdziwione lecz zadowolone.  To
przebudzenie jest o wiele lepsze ni¿ kiedy indyk ich
dziobie ¿eby obudziæ!  Kogut by³ dobry i nikomu nie
rozkazywa³.  A indyk?  Indyk by³ wyra�nie w�ciek³y.
Przecie¿ on tu rz¹dzi!  To jego zadanie, ¿eby wszystkich
budziæ rano, a ten obrzydliwy ptak wykonuje jego pracê!
W³a�nie tak sobie my�la³.  Indyk rzuci³ siê w pogoñ za
biednym kogutem.  Zwierzêta ba³y siê, ¿e go dopadnie.
�Bêdzie z nim �le�, kwaka³y kaczki.
�Wolê nie my�leæ co bêdzie�, zagdaka³y gêsi.
�Ju¿ po nim�, szczeka³y szczeniaki.
�Nie bêdzie to zbyt przyjemny widok�, miauknê³a ruda
kocica.
Lecz mylili siê.  Kogut by³ o wiele zwinniejszy od indyka.
Jednym susem znalaz³ siê na drzewie, drugim na psiej
budzie, a trzecim na p³ocie.  Indyk siê potwornie
rozindyczy³.  By³ on tak z³y, ¿e wylecia³ z podwórka i
zacz¹³ biec na swych ko�lawych nó¿kach w kierunku
gêstego lasu.  Niebawem znik³.  I tyle go widzieli.  Hurra!
Pomarszczony stary dziadek u�miechn¹³ siê, gdy to
zobaczy³, a wszystkie zwierzaki podwórkowe, nawet
ruda kocica, skaka³y z rado�ci.  Od tej pory kogut zosta³
królem podwórka i tak jest do dzisiejszego dnia.  A
z³o�liwy indyk znalaz³ jeszcze wiele powodów do
rozindyczenia siê.

Kalinka Gilbert

Czemu indyk siê rozindyczy³ - dok. ze str. 12
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po¿egnanie w kanberze
Adam BabiñskiAdam BabiñskiAdam BabiñskiAdam BabiñskiAdam Babiñski

ci¹g dalszy obok

Wieczorem 29 czerwca br. odby³
siê w sali recepcyjnej Ambasady
RP wieczór po¿egnalny dr
Agnieszki Morawiñskiej,
pierwszej ambasador Trzeciej
Rzeczpospolitej w Australii.
Gospodarzem wieczoru by³
Arkadiusz Fabjanowski, prezes
Rady Organizacji Polskich w
A.C.T., który otwieraj¹c
spotkanie powiedzia³ o
znaczeniu, jakie dla ¿ycia
�rodowiska polskiego w Australii
mia³a obecno�æ w Kanberze pani
ambasador. Dziêki niej budynek
ambasady sta³ siê miejscem
przyjaznym i odwiedzanym przez
mieszkaj¹cych tu Polaków.
Mimo nawa³u pracy zwi¹zanej ze
sprawowaniem swojej funkcji,
znajdowa³a pani ambasador
czas na spotkania z polskim
�rodowiskiem Kanbery. Prezes
Fabjanowski przypomnia³ jej
ogromn¹ rolê, jak¹ odegra³a w
dziedzinie promocji polskiej
kultury, która ze wzglêdu na wykszta³cenie, zawsze
by³a jej bliska. ¯ycz¹c wszelkich sukcesów w ¿yciu
osobistym i zawodowym stwierdzi³, ¿e w pamiêci
Polaków w Australii dr Morawiñska zawsze zostanie
pierwszym ambasadorem Trzeciej Rzeczpospolitej.
Ze s³owami po¿egnania wyst¹pili nastêpnie
przedstawiciele polskich organizacji w Kanberze. Za
zainteresowanie ¿yciem tutejszej Polonii i udzia³  w
jej uroczysto�ciach podziêkowa³y panie Helena
Wodziñska i Leokadia Zapa�nik z Ko³a Polek. B. Z.
Skarbek, prezes Ko³a S.P.K., podziêkowa³ za

Cz³onkowie Polonii kanberskiej na wieczorze po¿egnalnym
fot. Bogus³aw Sikorski

Prezes Rady Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne, in¿.
Arkadiusz Fabjanowski, wrêcza ambasador Morawiñskiej po¿egnalny upominek

fot. Bogus³aw Sikorski

¿yczliwo�æ i za utwierdzenie w przekonaniu, ¿e mimo
tak du¿ego oddalenia od kraju rodzinnego, polska
spo³eczno�æ Australii jest blisko Polski i spraw jakie
siê w niej dokonuj¹. Prezes Klubu Or³a Bia³ego
Andrzej Miko³ajczak dziêkowa³ za udzia³ w
obchodach �wi¹t narodowych i imprez
organizowanych przez Klub, a tak¿e za wszystko,
czego pani ambasador dokona³a w Kanberze dla
Polski. Dyrektor Polskiego Instytutu Historycznego
Andrzej Kleeberg podkre�li³ znaczenie, jakie dla
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Polaków mieszkaj¹cych w Australii mia³y minione
cztery lata. Mówi³ o szacunku zdobytym przez pani¹
ambasador zarówno w�ród Polaków jak i
Australijczyków, który zjedna³ wiele sympatii i
zrozumienia dla Polski. Wyrazy podziêkowania
przekaza³y tak¿e dzieci z polskich szkó³ w Kanberze.
Za sta³e wspieranie inicjatyw Towarzystwa Sztuk i
Rzemios³a Artystycznego podziêkowa³a Eta
Rogoyska. W programie artystycznym wieczoru
wyst¹pi³a Teresa Reiner, wykonuj¹c przy
akompaniamencie Ester Lavet dwie arie operowe

Ambasaor RP dr Morawiñska w rozmowie z artystk¹
wieczoru, Teres¹ Reiner ...

Stanis³awa Moniuszki i trzy pie�ni do muzyki
Fryderyka Chopina. Równie¿ zabra³a g³os pani
ambasador dziêkuj¹c miêdzy innymi za ¿yczliwo�æ,
jakiej wielokrotnie do�wiadczy³a ze strony polskiego
�rodowiska w Kanberze.  Na zakoñczenie wieczoru
prezes Rady Naczelnej Polskich Organizacji w
Australii Ryszard Majchrzak wzniós³ po¿egnalny
toast. Oficjaln¹ czê�æ spotkania zakoñczy³o chóralne
od�piewanie Sto lat. W czê�ci nieoficjalnej
zgromadzeni mieli okazjê osobi�cie po¿egnaæ pani¹
ambasador.

Adam Babiñski

...oraz z redaktorem Kroniki Polonii, dr Jerzym Klimem
fot. Bogus³aw Sikorski
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Spis ludno�ci 1996
Osoby mówi¹ce w domu po polsku

rodzaj mêski ¿eñski ogó³em
0-4 years 899 847 1.746
5-9 years 1.463 1.352 2.815
10-14 years 1.839 1.828 3.667
15-19 years 1.854 1.773 3.627
20-24 years 1.420 1.338 2.758
25-34 years 2.468 3.004 5.472
35-44 years 5.593 6.328 11.921
45-54 years 4.829 5.088 9.917
55-59 years 914 1.287 2.201
60-64 years 783 1.373 2.156
65 years and over 7.195 9.371 16.566

Ogó³em 29.257 33.589 62.846

Ilo�æ osób w Australii mówi¹cych w domu po
polsku.  Porównanie lat  1996,1991 i 1986
1996 29.257 33.589 62.846

1991 32.526* 37.422* 69.948

1886 33.308* 38.321* 71.629

* dane w przybli¿eniu

Spis ludno�ci 1996
Osoby urodzine w Polsce

rodzaj mêski ¿eñski ogó³em
0-4 years 81 64 145
5-9 years 335 272 607
10-14 years 746 740 1.486
15-19 years 1.506 1.408 2.914
20-24 years 1.162 1.127 2.289
25-34 years 1.960 2.510 4.470
35-44 years 5.657 6.257 11.914
45-54 years 4.743 4.745 9.488
55-59 years 1.461 1.837 3.298
60-64 years 1.332 1.907 3.239
65 years and over 12.889 12.409 25.298

Ogó³em 31.872 33.276 65.148

Ilo�æ osób urodzonych w Polsce.  Porównanie lat
1996, 1991 i 1986
1996 31.872 33.276 65.148

1991 33.778* 35.157* 68.935

1986 34.180* 35.576* 69.756

�ród³o:  Australijski Urz¹d Statystyczny

Najnowsze dane o liczbie Polaków zamieszka³ych w Australii
Ukaza³y siê pierwsze tabele Australijskiego Urzêdu
Statystycznego ze szczegó³ami spisu ludno�ci
przeprowadzonego w czerwcu 1996 r.  Pomijaj¹c fakt,
¿e wiele osób w mieszanych rodzinach mo¿e
poczuwaæ siê do polsko�ci, tabela osób mówi¹cych
w domu po polsku chyba bardziej dok³adnie obrazuje
nasz¹ spo³eczno�æ w Australii ni¿ tabela osób
urodzonych w Polsce. W�ród 65.148 osób
urodzonych w Polsce tylko 45.927 mówi w domu po

polsku, 12.753 po angielsku, 3.115 po niemiecku a
reszta, tj. 3.353 osób ró¿nymi innymi jêzykami np.
hebrajskim, rosyjskim, ukraiñskim, francuskim, a
nawet maltañskim i nepalskim.  Tabele tak¿e
wyra�nie obrazuj¹ obie g³ówne fale naszej emigracji
i pokazuj¹, jak drastycznie nasza Polonia siê starzeje.

Dane na poszczególne stany czy miasta nie zosta³y
jeszcze opublikowane

Jerzy Klim



K¹cik dla Dzieci i M³odzie¿y
Wypracowania uczniów i uczennic klasy 3/4 na temat:
�Jaka legenda ci siê najbardziej podoba³a i dlaczego�

Najbardziej podoba³a mi siê legenda o Kraku i Smoku.
To by³o dawno, dawno temu w Krakowie. Rz¹dzi³
wtedy ksi¹¿ê Krak,  który zbudowa³ Kraków.  By³o
tam spokojnie do czasu gdy nagle nie pojawi³ siê
straszny smok. By³ to z³y smok.  Ten smok porywa³
krowy i barany, a nawet dzieci.  Nikt nie móg³ go
zabiæ.  Dopiero szewczyk Kuba wpad³ na pomys³, ¿eby
skórê barana wypchaæ siark¹ i daæ g³odnemu
smokowi.  Smok szybko zjad³ tego barana i wtedy
siarka zapali³a siê w jego brzuchu. Smok chcia³ to
ugasiæ i zacz¹³ piæ wodê z Wis³y.   Tyle wypi³ ¿e a¿
pêk³.  Wszyscy bardzo siê cieszyli.  Bardzo to by³o
interesuj¹ce.
Lubiê legendy które siê dobrze koñcz¹.

Patrycja Olejniczak

Dawno, bardzo dawno temu nad rzek¹ Wis³¹ ¿y³ sobie
ksi¹¿e Krak.  On i ludzie ¿yli sobie szczê�liwie, a¿ do
momentu kiedy siê pojawi³ straszny smok.  Nikt nie
wiedzia³ co robiæ, ksi¹¿e Krak musia³ co� wymy�leæ i
wtedy przysz³a  mu pewna my�l do g³owy.  Og³osi³
wielk¹ nagrodê dla tego, który zabije smoka.
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Niestety, nikt tego nie dokona³, a¿ pewnego dnia
szewczyk Kuba  wpad³ na doskona³y pomys³.
Wypcha³ martwego barana siark¹ oraz smo³¹ i rzuci³
na po¿arcie smokowi.  Ten zjad³ barana bardzo
prêdko, a siarka i smo³a zapali³y siê w jego brzuchu.
Smok tak d³ugo pi³,  ¿eby ugasiæ pragnienie, a¿ pêk³.

Kasia Staniewska

Mnie podoba siê legenda o Wandzie, bo jest bardzo
ciekawa.
Wanda królowa³a w Krakowie i ludzie byli szczê�liwi.
Niemcy zaczêli napadaæ na polsk¹ ziemiê. Wanda
nie ba³a siê wojny, zebra³a wojsko i bi³a siê z
Niemcami. Wanda zwyciê¿y³a. W czasie bitwy
niemiecki ksi¹¿ê zobaczy³, ¿e Wanda jest piêkna i
dzielna. Chcia³, ¿eby zosta³a jego ¿on¹. Powiedzia³,
¿e jak Wanda nie zgodzi siê, to bêdzie dalej napada³
na polsk¹ ziemiê. Wanda powiedzia³a - �Nie!, za
Niemca nie wyjdê�.  Wanda zap³aka³a,  posz³a na
brzeg Wis³y i rzuci³a siê do wody. Ludzie p³akali i
usypali jej wielki grób.

Adam Gajewski

Wypowiedzi uczniów z klasy 12 na temat:
�Na podstawie wizyty pani Wandy Hessler i w³asnych przemy�leñ,  jakie widzisz ró¿nice
w ¿yciu pokolenia bior¹cego udzia³ w     II Wojnie �wiatowej i twego pokolenia.�

¯ycia tych ludzi s¹ takie inne, ¿e naprawdê nie ma
porównania. Wydaje mi siê, ¿e taka osoba która bra³a
udzia³ w II Wojnie �wiatowej mia³a nie tylko
trudniejsze i smutniejsze ¿ycie, ale te¿ wiedzia³a co
to naprawdê jest ¿ycie i ile jest warte.  Dla naszego
pokolenia patriotyzm, trud, smutek i �mieræ to s¹
rzeczy z historii - nasze ¿ycie jest tak zupe³nie inne.
Dla nas ¿ycie to szko³a, dyskoteki i samochody.  Dla
Nich ¿ycie to by³a walka w obliczu �mierci, obrona
Ojczyzny.  Nie mogê nawet zrozumieæ jakie ¿ycie mieli
Ci, którzy walczyli w wojnie.  Pewnie wiedzieli trochê
lepiej co to znaczy beznadziejno�æ - bo po zaledwie
dwudziestu latach istnienia Polski znowu walczyli o
prawo nazwania siê Polakami.  My tego nie znamy -
nasze problemy wydaj¹ siê takie ma³e.  Mam nadziejê,
¿e nigdy nie poznamy osobi�cie ¿ycia ¿o³nierza w
wojnie.

Ola  KALINOWSKA

Wojna zostawia rany na ca³e ¿ycie.  Niestety nie tylko
te widoczne lecz równie¿ na duszy i sercu.
My�l, która nasuwa mi siê na temat naszego
pokolenia to: �co my wiemy o trudzie ¿ycia o tej ca³ej
mêce?�.  Przypominaj¹ mi siê s³owa mojej babci gdy
narzekam z powodu drobiazgów: �nie grzesz dziecko!�.
I zgadza siê bo co znacz¹ nasze zmartwienia i
problemy w porównaniu do tego, co prze¿yli ci, którzy
walczyli o wolno�æ i pokój dla Ojczyzny.  Wydaje mi
siê, ¿e ludzie, którzy prze¿yli wojnê, s¹ w pewien
sposób szczê�liwsi.  Potrafi¹ oni bowiem doceniaæ
drobiazgi, widz¹ to czego my nie dostrzegamy.  Maj¹

wiêcej do�wiadczenia.  Mieli tak bujne dzieciñstwo,
wspólne tematy, razem, ca³ym spo³eczeñstwem d¹¿yli
do tego samego, do wolno�ci Ojczyzny.  Teraz mog¹
byæ dumni, to oni walczyli aby�my my mogli byæ
wolni!!

Nina  NOWAK

Uwa¿am ¿e ludzie mojego pokolenia nie zdaj¹ sobie
sprawy jak by³o tragicznie i strasznie w czasie II
Wojny �wiatowej - ¿e ludzie nie mieli ani kromki
chleba, soku do picia czy ciep³ego ubrania.  To jest
nie do pomy�lenia.  Czêsto o tym siê mówi i s³yszy
ale szczerze mówi¹c, my nigdy nie bêdziemy tego
w³a�ciwie przyjmowaæ, co ci ludzie osobi�cie przeszli.

Dorota SUCHOMSKA

Z liter  podanych poni¿ej utwórz wyrazy
rozpoczynaj¹ce siê od litery h i zapisz je:
m, h, n, y �����
s, h, a, ³, a �����
e, h, i, k, l, p, o, r, t, e �����
a, r, m, h, o, i, n, a �����
r, h, a, u, n, g, a �����
�, w, t, u, a, k, h, a �����

Uzupe³nij  przys³owia:
¯eby  kózka��..skaka³a, toby nó¿ki���
z³ama³a.
���.. rób drugiemu, co tobie niemi³e.
���. ma ró¿y bez kolców.
�� by³o nas, by³ las,��.. bêdzie nas, bêdzie las



A N D R Z E J K I !!
A N D R Z E J K I !!

M³odzie¿, nauczyciele i  kierownictwo  Polskiej
Szko³y w Phillip, serdecznie  zaprasza na
wspania³¹ zabawê  Andrzejkow¹  organizowan¹
w klubie SPK w dniu 29 listopada o godzinie
19.30 do 0.30 rano.
Atrakcje Andrzejkowe zapewnione, jak równie¿
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami.
Domowe ciasta, kawa i herbata w cenie biletu.
Gor¹ce dania i zimne zak¹ski bêd¹ do nabycia w
bufecie.
Mile widziane s¹ rezerwacje miejsc na
urodzinowe, imieninowe przyjêcia.
Ceny biletów: Doro�li      $ 15.-

Studenci   $ 12.-
Rezerwacje biletów u nastêpuj¹cych osób:
Teresa Burzyñska   tel. 6231 8856
Joanna Orze³ek       tel. 6294 2469
Danuta Olejniczak  tel. 6242 0103
Przedsprzeda¿ biletów w pi¹tki w Polskiej Szkole
w Phillip.
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W pi¹tkowy wieczór, 27 czerwca tego roku, mia³am
bardzo ciekawe spotkanie z m³odzie¿¹ z klas
starszych z Polskiej Szko³y w Phillip. Odby³o siê ono
w galerii ANCA podczas mojej wystawy fotograficznej.
Mia³am mo¿liwo�æ podzieliæ siê swoimi zbiorami
fotograficznymi, wra¿eniami osobistymi z podró¿y
oraz odpowiedzieæ na wiele ciekawych pytañ.
Zaprosi³am obecn¹ m³odzie¿ do wziêcia udzia³u w
konkursie na opowiadanie o w³asnych marzeniach
podró¿niczych.
Kilka tygodni pó�niej zosta³am mile zaskoczona
wieloma bardzo ciekawymi opisami marzeñ. Razem
z nauczycielem klasy 11 i 12, Stefanem Gajewskim,
wybrali�my cztery najlepsze prace. I miejsce - Nina
Nowak, II miejsce - Krzysio Urbaniak, oraz dwa
równorzêdne III miejsca - Ola Kalinowska i Ania
Gajewska. Dziekujê serdecznie Mirkowi
Piotrowskiemu za dodatkowe ufundowanie nagród.
Serdecznie gratulujê wszystkim laureatom i ¿yczê
im spe³nienia marzeñ, nie tylko podró¿niczych.
Wierzê te¿, ¿e nagrodzone i opublikowane prace bêd¹
pocz¹tkiem w³¹czenia siê m³odzie¿y do
wspó³redagowania naszej Kroniki Polonii. W tym
numerze prezentujemy prace Niny i Krzysia.
Nastêpny numer przyniesie prace Oli i Ani.
A mo¿e wiecej osób, m³odszych i starszych, mog³oby
siê podzieliæ swoimi marzeniami, nie tylko
podró¿niczymi? Zapraszamy.

Basia Meder

Nina Nowak ma 18 lat. Mieszka w Australii od 1995
roku. Jest w pe³ni samodzielna, pomaga jej ojciec,
mieszkaj¹cy w Kanberze oraz mama, mieszkaj¹ca
w Niemczech. Jest bardzo otwarta na �wiat i
przysz³o�æ. D¹¿y do szczê�cia oraz lepszego i w pe³ni
samodzielnego ¿ycia.

Konkurs na opowiadanie �Moje marzenia podró¿nicze na podstawie wystawy
Awakening Dreams Basi Meder�

Marzenia podró¿nicze Niny
Wystawa ta zrobi³a na mnie ogromne wra¿enie. Od
dawna marzê o zwiedzeniu ca³ego �wiata, a wystawa
Basi jeszcze bardziej mnie zachêci³a i pobudzi³a
zainteresowanie.
Atmosfera galerii sprawi³a, ¿e teraz, gdy zamknê oczy,
widzê przepiêkne krajobrazy: bia³¹ pla¿ê w
Wenezuelii, b³êkitno-zielony ocean i zwisaj¹ce nad
pla¿¹ palmy. I my�lê sobie �tam chcê teraz byæ�, lecz
po chwili znów b³¹dzê my�l¹ po innych wspania³ych
miejscach na �wiecie, których krajobrazy pozosta³y
mi w pamiêci, i ju¿ nie wiem gdzie chcia³abym siê
znale�æ....
Otworzy³am teraz atlas i patrzê na ziemiê z góry:
przewa¿a kolor niebieski, ach(!) ta woda moja
ukochana.... zwariowane fale uderzaj¹ce z ogromn¹
si³¹ o ska³y i spokojne wysepki na �rodku oceanu.
Zdumiewaj¹ce! Dalekie, a jednak bliskie. Dalej patrzê
w atlas, takie to wszystko znane, kontury
poszczególnych kontynentów znajome od lat. Lecz
jak tam jest (?!), jakie jest ¿ycie, jacy s¹ ludzie?
Mnóstwo pytañ, lecz ani atlas ani fotografie nie dadz¹
mi na nie odpowiedzi. Tam trzeba byæ, zobaczyæ
wszystko na w³asne oczy, dotkn¹æ, poczuæ jak serce
bije szybciej i dech zapiera. Tak, tak chyba musi byæ
gdy stoi siê ju¿ na szczycie wymarzonego, z trudem
osi¹gniêtego szczytu, a u stóp ocean, ska³y, rozhulane
fale....
Ka¿dy z nas kiedy� sobie marzy �och, zwiedziæ kiedy�
ca³y �wiat�. Za chwilê jednak t³umaczymy sobie, ¿e
to tylko marzenia, a marzyæ wolno ka¿demu. Nie, po
rozmowie z Basi¹ wiem, ¿e marzenia realizowaæ wolno
ka¿demu. Piêkno tej planety mamy w zasiêgu rêki,
tylko trzeba chcieæ po nie siêgn¹æ.
Ludzie tacy sami jak my, a jednak tacy inni -  to
wielkie szczê�cie móc poznaæ inne kultury i obyczaje.
To co siê widzia³o i prze¿y³o, nikt i nic nam tego nie
odbierze... A chyba warto nosiæ najcenniejszy skarb,
ca³y �wiat, w swym sercu....
Dlatego te¿ uwierzy³am i ja, ¿e kiedy� otworzê atlas,
ujrzê ca³y �wiat i wyda mi siê on taki bliski i znajomy...

Nina Nowak
dokoñczenie  na str. 12

�Najwiêksze wra¿enie wywar³y na mnie fotografie z
Alaski� � rysunek Sylwii Kobia³ki, klasa 5-6,



Od lewej: Mirek Piotrowski, fundator nagród, Stefan Gajewski, nauczyciel,
Nina Nowak, klasa 12, Krzysio Urbaniak, klasa 11, Ola Kalinowska, klasa
12, Ania Gajewska, klasa 12, Basia Meder, fundator nagród

fot. Basia Meder
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Krzysio Urbaniak ma 17 lat. W Australii mieszka
od 1991 roku razem z rodzicami i bratem. Lubi naturê,
zwierzêta i sport. Gra w pi³kê no¿n¹, jest trenerem
m³odszych zawodników. Uwielbia wêdkarstwo i
marzy o podró¿y wzd³u¿ wybrze¿a Australii i
pobliskich rzek aby ³owiæ ró¿norodne gatunki ryb.

Marzenia podró¿nicze Krzysia
Parê tygodni temu mia³em okazjê obejrzeæ znakomite
zdjêcia Basi Meder z jej odwa¿nej podró¿y dooko³a
�wiata. Jedno zdjêcie spodoba³o mi siê szczególnie,
zosta³o zrobione w Nowej Zelandii, w Parku
Narodowym Mount Cook. Obraz ten przedstawia
piêkne, ciemnoniebieskie jezioro, otoczone zielonymi
górami z oddalonym w tle �nie¿nym szczytem,
odbijaj¹cym siê w wodzie jeziora. Piêkne miejsce, od
razu nabra³em ochoty ¿eby pojechaæ do Nowej
Zelandii, po³aziæ z plecakiem po górach, powdychaæ
�wie¿ego powietrza i zachwycaæ siê piêknem natury.

Moim hobby jest ³owienie ryb, marzy
mi siê ³owienie w zimnych wodach
Nowej Zelandii znakomitych
pstr¹gów, które czasem wa¿¹ wiêcej
ni¿ dwa kilogramy, a tak¿e pok¹paæ
siê w jednych z najczystszych wód na
�wiecie.
Bardzo lubiê przyrodê i zwierzêta,
poniewa¿ ca³y �wiat jest piêkny i w
ró¿nych jego miejscach wystêpuje
odmienna flora i fauna, dlatego moim
marzeniem jest zwiedziæ ka¿dy
kontynent i podziwiaæ z osobna
wszystkie cuda natury.
Interesuj¹ce dla mnie by³oby
odwiedzanie ma³ych wysp i wysepek,
po³o¿onych gdzie� na oceanach, które
chocia¿ nie posiadaj¹ wspania³ych
budowli, na pewno maj¹ swoje ukryte
historie i sekrety. Interesuj¹ mnie

równie¿ egzotyczne plemiona. S¹ to na pewno ciekawi
ludzie o ró¿nych kulturach i obyczajach i chcia³bym
ich równie¿ spotkaæ. Wiele s³ysza³em o siedmiu
cudach �wiata. Moim marzeniem jest zobaczyæ je,
podziwiaæ ich wielko�æ, zastanawiaj¹c siê jak
powsta³y.
My�lê, ¿e moj¹ podró¿ dooko³a �wiata rozpocz¹³bym
od kupienia ma³ego ¿aglowca, którym dociera³bym
do znanych i nieznanych zak¹tków �wiata.
Wysiadaj¹c w portach zag³êbia³bym siê w l¹d
zwiedzaj¹c kraje, spotykaj¹c ró¿nych interesuj¹cych
ludzi i obserwuj¹c ich kulturê, stroje i obyczaje. Przy
tym nie rozstawa³bym siê z moj¹ wêdk¹.
My�lê, ¿e ka¿dy cz³owiek marzy o jakiej� podró¿y w
�wiat. Jest to piêkne marzenie, nie ka¿dy jednak
mo¿e je zrealizowaæ ale dziêki �rodkom masowego
przekazu jak telewizja, prasa, wystawy oraz muzea,
chocia¿ w czê�ci mo¿na prze¿yæ przygody swoich
marzeñ.

Krzysztof Urbaniak

Konkurs - dokoñczenie ze str. 11

Napewno czasem dziwicie siê, dlaczego indyk tak siê
z³o�ci, ¿e powsta³o powiedzenie i¿ kto� siê �rozindyczy³�.
Jest na to prosta odpowied�.

Dzia³o siê to bardzo dawno temu.  Na ma³ym
podwórku, za ciasn¹ chatk¹ starego i garbatego dziadka,
¿y³y sobie ró¿ne zwierzêta podwórkowe.

By³a para kaczek, która k¹pa³a siê w bagnistym stawie,
z psotnymi dzieæmi, rodzina gêsi, która rzadko kiedy siê
szarogêsi³a, trzy kundelki pa³êtaj¹ce siê po podwórku,
oraz ruda kocica, lubi¹ca le¿eæ w s³oñcu.  Oprócz tego
na podwórku mieszka³o jeszcze wiele innych zwierz¹t.
Ale czego� tutaj brakuje:  koguta.  Zamiast jego królowa³
straszny indyk.  By³ on tak wielki i silny, ¿e nawet ruda
kocica na jego widok zwiewa³a.  Indyk ze wzglêdu na
swoj¹ potêgê, rozstawia³ wszystkich po k¹tach.  Gdyby
mu kto� zaszed³ za skórê, to po drugiej stronie wioski
by³oby s³ychaæ co siê dzieje na tym maleñkim podwórku.
Indyk by³ tak¿e dumny ze swych rudych,
kasztanowatych, oraz z³otych piór, a puszy³ je gdy tylko
móg³ i chcia³, aby wszyscy je podziwiali.  Ale nikt tego

nie robi³, poniewa¿ mia³ tak wredny charakter i zwierzêta
ba³y siê go jak ognia.  Od d³u¿szego czasu podwórko
zalega³a grobowa cisza.

Tym wszystkim przygl¹da³ siê stary dziadek �
gospodarz podwórka, mieszkaj¹cy w ciasnej i lichej
chatce.  Co dzieñ wygl¹da³ okienkiem na podwórko, gdzie
indyk królowa³ i drapa³ siê w g³owê.  Co tu robiæ?

Pewnego wietrznego dnia stary dziadek w³o¿y³
skórzany szary p³aszcz, kapelusz z w¹skim rondem,
wzi¹³ laskê i poszed³ na targ.  By³o tam wszystko.  Od
jedwabnych ubrañ, do rasowych psów.  Garbaty dziadek
szed³ d³ugo przez gêsty t³um i nagle zatrzyma³ siê.
Zobaczy³ co�.  Koguta.  Mia³ wielki, czerwony grzebieñ,
zakrêcony czarny dziób i z³ote pióra.  Spojrzeli na siebie
i ... zaprzyja�nili siê.  Po chwili kogut by³ kupiony i
wraca³ ze starym dziadkiem na nieszczêsne podwórko.
Zostawi³ go tam, a ¿e by³o ciemno, po³o¿y³ siê spaæ.

Nazajutrz ... KUKURYKU!!!  Kogut siedzia³ na
p³ocie i wszystkich obudzi³ w sposób znakomity!

Czemu indyk siê rozindyczy³
(Oryginalne opowiadanie 11-letniej polsko-australijskiej kanberzanki)

dokoñczenie na str. 7
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Moja rodzina (rodzice, brat i ja) przyjecha³a do
Australii kiedy mia³am sze�æ i pó³ roku.  By³ to rok
1983.  Mo�na by wiêc powiedzieæ, ¿e �wpad³am� w
styl ¿ycia australijskiego ju¿ jako ma³a dziewczynka.
Oczywi�cie nigdy nie by³am w pe³ni Australijk¹ -
urodzi³am siê w Polsce, z rodziców Polaków i
wychowywana by³am w domu z polskimi tradycjami.
I mnie by³o dobrze byæ Polk¹ w Australii.   Gdy kto�
mnie pyta³ jakiej jestem narodowo�ci -
odpowiada³am, ¿e polskiej i wcale w to nie w¹tpi³am.
Chocia¿ zawsze dobrze czu³am siê w Australii mimo
to, czu³am ¿e czego� mi brakuje w ¿yciu - wydawa³o
mi siê, ¿e ci¹gle nale¿ê do Polski.
Natomiast, gdy pojecha³am do Polski na jaki� czas z
wizyt¹, w roku 1994,  poczu³am siê dok³adnie tak,
jak to co okre�li³ Cornelis Vleeskins w swoim eseju
�This external curiosity: The search for a voice in the
wilderness�:
�Wróci³em do ziemi mojego dzieciñstwa i czujê siê
tam jak obcy.  Nie wiem jak siê dostosowaæ do
spo³eczno�ci.  Brakuje mi podstawowej wiedzy, jak¹
cz³owiek nabywa mieszkaj¹c w okre�lonym
�rodowisku.  Stojê sp³oszony...jeszcze bardziej
sp³oszony, bo nagle zdaje sobie sprawê, ¿e jestem
obcy i w Australii i w mojej ojczy�nie, ¿e ju¿ nigdzie
nie przynale¿ê.  Czy kiedykolwiek wogóle gdzie�
przynale¿a³em?�
To odkrycie bardzo mnie przerazi³o.  W Polsce, w
mojej ojczy�nie, nagle by³am obca; mia³am obcy
akcent mówi¹c po polsku, nie zna³am jêzyka
potocznego, który powsta³ podczas mojej
nieobecno�ci w kraju, nie poznawa³am miasta, w
którym siê urodzi³am.  Rzeczy, o których nigdy
przedtem nie my�la³am, nagle sta³y siê przeszkod¹
w mojej polsko�ci.
Dopóki nie pojecha³am w odwiedziny do Polski
oskar¿a³am siebie, ¿e dlatego nie czujê siê w pe³ni
Australijk¹ - bo przynale¿ê do Polski. Nagle to
usprawiedliwienie przesta³o dzia³aæ, przecie¿ w Polsce
tak¿e nie czu³am siê w pe³ni Polk¹. Nigdzie nie nale¿ê
- to by³a moja pierwsza, przera¿aj¹ca my�l.  Przez to
do�wiadczenie po raz pierwszy spojrza³am powa¿nie
na moj¹ �identyfikacjê� kulturow¹ i zauwa¿y³am, ¿e
teraz chyba nale¿ê do dwóch krajów, mam dwa domy.
Teraz zdajê sobie sprawê, ¿e maj¹c na my�li ojczyznê
i przynale¿no�æ do niej, nie mo¿emy, jako emigranci,
myliæ kraju z którego wyjechali�my z tym który teraz
istnieje, bo przez nasz¹ nieobecno�æ nigdy nie
bêdziemy mogli odnale�æ dok³adnie tego co
stracili�my. Ludzie i czasy stale siê zmieniaj¹.
Moje do�wiadczenie w Polsce pomog³o mi zrozumieæ,
¿e nie jestem ani w pe³ni Polk¹ ani Australijk¹.  Moje
korzenie s¹ w Polsce tak jak i cze�æ mojej przesz³o�ci,
ale tak¿e bardzo jestem zwi¹zana z Australi¹.  Znam
obydwa jêzyki, rozumiem i chcê rozumieæ i Polaków
i Australijczyków.  Ja ju¿ nie nale¿ê do jednej kultury
tylko do wielu kultur i mimo to, ¿e bêdzie mi zawsze
czego� brakowa³o, albo z Polski w Australii, albo z
Australii w Polsce, jestem dumna i szczê�liwa ¿e
nale¿ê do dwóch tak innych i piêknych krajów.

Anna Wielopolska

Notka biograficzna
Maj¹c ukoñczone studia jêzyków europejskich (BA), Ania
Wielopolska koñczy obecnie podyplomowy kurs zawodowego
pisarstwa.  Powy¿szy artyku³ jest ju¿ jej czwart¹ publikacj¹,
Pismo australijskiej spo³eczno�ci w³oskiej opublikowa³o jedn¹ z
jej prac semestralnych porównuj¹c¹ m³odzie¿ australijsk¹ z
m³odzie¿¹ w³osk¹.  Jej nowela Reunion ukaza³a siê w �First�,
wyborze prac studentów kursu pisarstwa University of Canberra
(UC).  Wiersz Ani uka¿e sie w najbli¿szym numerze Dreams of
a Limegreen Catsuit, pi�mie m³odzie¿y ANU i UC.
Oprócz zainteresowañ i zdolno�ci literackich, Ania Wielopolska
rozwija swoje talenty aktorskie.  Wielu z nas pamiêta j¹ z
energicznie i dopcipnie zagranej roli dyrektora  cyrku w
Martyrdom of Peter O�Hay S³awomira Mro¿ka.  Tak podoba³a
siê w tej roli, ¿e re¿yser teatru Latin America Alive zaprosi³ j¹,
wraz z Lilian¹ Bogatko i Joann¹ D¹browsk¹, do wziêcia udzia³u
w kolejnym przedstawieniu tego teatru Marathon.
To wszystko odbywa siê w czasie wolnym od pracy,  Z
opanowanymi biegle czterema jêzykami (angielskim, polskim,
w³oskim i hiszpañskim) Ania pracuje jako sekretarka we w³oskiej
firmie.
W najbli¿szych planach Ani jest ponowna podró¿ do Polski, tym
razem na d³u¿ej, prawdopodobnie na rok.  Bêdzie stara³a siê o
pracê i je¿eli szczê�cie dopisze, to dostanie tak¹ pracê, w której
uda siê po³¹czyæ �dobro z po¿ytecznym�, czyli to co lubi z tym co
umie.  Idealnie by³aby to praca w telewizji w charakterze t³umacza
filmów.
Mamy nadzieje, ¿e bêdziemy mogli zamieszczaæ wiêcej prac
Ani na ³amach naszego pisma.  Zapraszamy równie¿ innych,
niezaleznie od wieku, do przesy³ania nam swoich odczuæ,
do�wiadczeñ, wra¿eñ - jednym s³owem wszelkich refleksji
zwi¹zanych ze zmian¹ kraju, kultury, pracy, przyjació³ �.
emigracj¹.  Mog¹ to byæ opisy sytuacji, weso³ych lub smutnych
wydarzeñ, anegdoty.  Tak jak w wypadku Ani, bêdziemy
drukowali prace wraz z krótkimi notkami o autorze/autorce.
Prosimy o przesy³anie prac na adres Rady Organizacji Polskich
z dopiskiem �Do r¹k dr Klima� (GPO Box 1594,  Canberra City
2601) lub elektronicznie  na adres gklim@pcug.org.au (dr Klim)
lub eta@actonline.com.au (Eta Rogoyska).
Jeszcze raz - serdecznie zapraszamy.

Eta Rogoyska

Pisarze oraz Poeci
Z wielonarodowo�ciowej grupy pisarzy-
entuzjastów w ACT Writers Centre urodzi³a siê
Canberra Multicultural Writers Group. Celem tej
Grupy jest wzajemne wspieranie siê i inspirowanie
twórcze oraz wydanie w 1998 roku drugiego zbioru
prac cz³onków, antologii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
(do�wiadczonych, pocz¹tkuj¹cych lub
nie�mia³ych) na spotkanie 14 wrze�nia 1997 r.
(niedziela) o godz. 11 rano. Dalsze spotkania
odbêd¹ siê w  ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca (12
pa�dziernik, 9 listopad, 14 grudzieñ), zawsze o
godz. 11 rano. Miejscem spotkania jest ACT
Writers Centre, Griffith Library, Blaxland Crescent,
Griffith (wej�cie z du¿ego parkingu).

Informacje na temat Canberra Multicultural Writers
Group mo¿na uzyskaæ u Basi Meder, tel. 291 7785
lub u Delii Alexander, tel. 294 6485.
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Pisz¹c o Woden zupe³nie przypadkowo dowiedzia³am
siê, ¿e Woden Plaza obchodzi swoje 25 urodziny,
albowiem Shopping Centre - Woden Plaza zosta³a
uroczy�cie otwarta 17 wrze�nia 1972 roku. Przez
nastêpne lata Woden Plaza zmienia³a siê i rozrasta³a
wszerz; dobudowano nowe skrzyd³a, za³o¿ono nowe
sklepy. Od 1974 roku Plazê zmodernizowano. I tak
w 1978 roku powsta³ Farmers Market, w 1988 roku
Franklins a ju¿ w 1995 - zmieni³a siê ca³kowicie,
zw³aszcza dolna czê�æ, gdzie powsta³o wiele �licznych
kafejek z (palce lizaæ) europejskimi wypiekami.

Powêdrowa³am tam sobie w pi¹tek wieczorem -
�long hours shopping� - wszêdzie by³y t³umy,
zw³aszcza w czê�ci zwanej �Eatery�. Musia³am
uciekaæ, bo pokusa by³a wielka!

Na Plaza mie�ci siê 180 sklepów z nie�miertelnym
David Jones, Big W, Woolworth, Franklins, Harvey
Norman. W przeci¹gu jednego tygodnia odwiedzi tego
molocha 175 tysiêcy osób. Samo �Eatery� liczy sobie
500 miejsc. Niedawno te¿
otwarto �Timezone�, czyli
�amusement hall� - gdzie
okropne wehiku³y
przenosz¹ siê na ksiê¿yc
lub Marsa, s¹ tam te¿
inne przyjemno�ci - ale
nie radzê wchodziæ
osobom powy¿ej 21 lat,
bo wrzask okropny. Ze
sklepów �ciuchowych�
warto wymieniæ Hiltons,
Jackie E., mo¿e Katies i
Sussan, gdzie mo¿na
kupiæ co� wzglêdnie
modnego i taniego.
Butiki bardzo drogie i nic specjalnego, a w Big W
same szmaty, ale ludzie i tak kupuj¹, zw³aszcza tak
zwane po polsku �dresy�, czyli barchanowe bluzy i
spodnie - ulubiony zimowy strój dla pañ i panów.
Woden Plaza jest otoczona parkingami (p³atnymi) a
ulubione miejsce dla zmêczonych zakupami lub na
lunch na �wie¿ym powietrzu to skwerek z fontann¹,
gdzie latem pluszcz¹ siê dzieci.

Je�li wierzyæ cyfrom, to w biurach naoko³o pracuje
11 tysiêcy �public servantów�. W czasie lunchu
obsiaduj¹ oni ³aweczki na skwerku, gdzie niektórzy
moga sobie zapaliæ papierosa, a wiêkszo�æ po prostu
odetchn¹æ �wie¿ym powietrzem, jako ¿e okna ich
biurowców s¹ zamkniête na mur. Urzêdnicy
narzekaj¹, ¿e ci¹gle maj¹ migrenê, bo pracuj¹ w
sztucznych warunkach, a palacze, ¿e bez wzglêdu
na pogodê musz¹ wychodziæ na zewnatrz na
papierosa.

Wielk¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê tu kluby: Hellenic
no i oczywi�cie Southern Cross. W czasie lunchu
trudno tam o stolik. Nasi rodacy te¿ sobie upodobali
te miejsca, zawsze wpadnie siê tam na kogo�
znajomego. Du¿o tam atrakcji rozmaitych, koncerty,
kabarety, wystêpy artystyczne, �Ladies Day� - gdzie

na sali mo¿na naliczyæ oko³o 200 pañ, przewa¿nie
starszych. Czêsto w czasie koncertu piêkny
m³odzieniec o uwodzicielskim g³osie schodzi z estrady
i podchodzi do tych staruszek, �piewaj¹c im prosto
do ucha �Darling I love you�.

Z innych atrakcji na Woden nale¿y wymieniæ
lodowisko czynne ca³y rok, gdzie ci¹gle jest sporo
amatorów tego przyjemnego dla oka sportu, a zaraz
obok basen i to du¿y, gdzie pocz¹wszy od
pa�dziernika mo¿na sobie pop³ywaæ. Jest te¿
�Bowling� czyli krêglarnia i te¿ zawsze sporo tam
amatorów tej ciekawej zabawy.

Biblioteka na Woden to miejsce gdzie mo¿na sobie
posiedzieæ w ciszy i wybraæ co� ciekawego do
czytania, jest ona bowiem doskonale zaopatrzona.
Jest te¿ Klub Seniora. Od czasu do czasu starsze
panie i panowie produkuj¹ siê na Woden Plaza,
�licznie tañcz¹c tanga i walce - niech m³odzi popatrz¹.
Naoko³o centrum handlowego rozciagaj¹ siê dzielnice
mieszkaniowe, ci¹gle buduje siê nowe domy. Od

czasu otwarcia Tuggeranong
Hyperdome, Woden Plaza
trochê siê odci¹¿y³a, bo czê�æ
biur przeniesiono w³a�nie
tam. A szpital �Woden Valley
Hospital�, a obecnie
�Canberra Hospital�, rozci¹ga
siê ci¹gle wszerz niczym
macki o�miornicy. To¿ to ca³e
szpitalne miasto, w którym
cz³owiek czuje siê kompletnie
zagubiony. Tragiczny Royal
Canberra Hospital mia³ z
okien piêkny widok na jezioro
- a tutaj? Coraz bli¿ej
cmentarza, co poniek¹d jest

nawet dosyæ wygodne. Trochê dalej znajduje siê te¿
budynek o przedziwnej architekturze, to Phillip
College - miejsce, gdzie mie�ci siê nasza �sobotnia�
Polska Szko³a.

W nastêpnym roku znowu Woden Plaza zmieni siê,
bêdzie nastêpny �Farmers Market� i nowy parking
na 2 tysi¹ce samochodów. Komunikacja tu bardzo
dobra - nie warto jechaæ samochodem, najlepiej
wsi¹�æ w autobus ekspresowy numer 333. Z Civic
na Woden jedzie siê 12 minut.

Reklamy zachwalaj¹ Woden Plaza jako najczê�ciej
odwiedzan¹ placówkê handlow¹ w Kanberze. Ano
zobaczymy, albowiem w nastêpnej �Kronice Polonii�
bêdziemy pisaæ o Belconnen.

Irena �laska-Bell

Wrzesieñ 199714

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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Pierwsza antologia poezji i prozy
polskiej w Australii
W wydawnictwie Norber-
tinum w Lublinie ukaza³a
siê pierwsza antologia
poezji i prozy polskiej w
Australii pt. Zielona Zima,
opracowana przez znan¹
poetkê sydnejsk¹ Lud-
wikê Amber.  Antologia po
raz pierwszy ³¹czy pisarzy
polskich z ca³ego kraju tj.
ze wszystkich stanów i z
Australijskiego Tery-
torium Sto³ecznego, w tym
Ludwikê Amber, Andrzeja
Chciuka, El¿bietê Chy-
lewsk¹, Andrzeja Ga-
wroñskiego, Jerzego

Dr Zió³kowski na kongresie w
Katowicach
W ostatnim numerze
Kroniki Polonii donosi-
li�my o �wiatowym
Kongresie Ochrony
�rodowiska na
Terenach Górniczych,
który odby³ siê w
dniach od 13 do 16
maja br. w Polsce i na
którym Australiê
reprezentowa³ znany
w�ród Polonii kanber-
skiej cz³onek SPK
Ko³a Nr. 5, dr Fran-
ciszek Zió³kowski z
Federalnego Minister-
stwa Ochrony �rodo-
wiska.  Na zdjêciu dr
Zió³kowski w sali kongresowej w Katowicach.

Klima, Barbarê Schenkel, Bogumi³ê ¯ongo³³owicz i
innych.
Antologia jest do nabycia w Australii w cenie $30 od
Ludwiki Amber, P.O. Box 605, Campbelltown NSW
2560.  Ewentualne egzemplarze dla rodziny i
przyjació³ w Polsce mo¿na zamawiaæ bezpo�rednio
w ksiêgarni wysy³kowej Norbertinum, ul. Ksiê¿ycowa
13, 20-060 Lublin w cenie 15 z³otych plus 4 z³ote za
przesy³kê pocztow¹ w kraju.

Clover Computing
oferuje

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

 World Wide Web, reklamê na Internecie,
kontakt z Polsk¹.
tel: 6285-2421

e-mail: office@clover.com.au
WWW: http://www.clover.com.au

Dear Editor,
I am writing a book on
adult migrant education,
1947-70.  This, with its
companion volume (1970
to date) is being sponsored
by the Department of Im-
migration, as the 50th an-
niversary of AME in Aus-
tralia is imminent.
Do you think any of your
readers would like to con-
tribute a few lines of remi-

niscences about learning English when first here?
Or even before - some would have gone to English
classes in European camps or on board ship.  Then
there were reception centres, holding centres,
evening classes.  And there were radio lessons and
correspondence courses.  I would be glad to hear
from anyone with personal anecdotes to tell about
their experiences learning English.  Of course my
husband (who was named Karaskiewicz when he
came in 1949) has contributed a little.
I shall look forward to some response.  In English,
please, as my Polish is elementary!
Lois Carrington
31 Blackbutt Street
Lyneham  ACT  2602

Listy przez satelitê? Tego jeszcze nie by³o!!Listy przez satelitê? Tego jeszcze nie by³o!!Listy przez satelitê? Tego jeszcze nie by³o!!Listy przez satelitê? Tego jeszcze nie by³o!!Listy przez satelitê? Tego jeszcze nie by³o!!
Wspólnie z Telewizj¹ Polsk¹ �TV Polonia� produkujemy
program telewizyjny �Ludzie listy pisz¹� (videolisty)
pokazujemy listy nagrane na ta�mie video od Polaków z
zagranicy do rodzin w Polsce czy znajomych zagranic¹.
Proponujemy widzom przekazywanie za po�rednictwem
TV Polonia nagrywanych na domowych video pozdrowieñ,
¿yczeñ a tak¿e informacji takich jakie znajduj¹ siê w
tradycyjnych listach.
G³ównym celem programu jest umo¿liwienie widzom
wzajemnych odwiedzin, bez konieczno�ci d³ugich podró¿y,
bo przecie¿ je¿eli w telewizji zobaczymy krewnych
opowiadaj¹cych co u nich s³ychaæ nowego, to trochê jak
by�my go�cili w ich domu. TV POLONIA nadaje siê do
tego najlepiej, bowiem jej audycje odbierane s¹ praktycznie
na ca³ym �wiecie. W Polsce za� dziêki sieciom kablowym
dostêp do programu TV POLONIA jest równie¿
powszechny.
Ka¿dy kto chce skorzystaæ z tej formy, by przekazaæ za
po�rednictwem TV POLONIA jakiej� informacji,
pozdrowieñ, poszukiwañ rodzin, ¿yczeñ, lub zadedykowaæ
bliskim polsk¹ piosenkê, mo¿e to zrobiæ w prosty sposób.
Wystarczy nagraæ na ta�mie video NTSC lub PAL (VHS,
VHS-C, S-VHS, Hi8, Video8) ta�mê z przygotowanym
videolistem nie d³u¿szym jak 3 minuty, który nale¿y
przes³aæ pod adres:
LUDZIE LISTY PISZ¥,
SKR. POCZT. 543,
50-950 WROC£AW , POLAND
Do kasety nale¿y do³¹czyæ informacje o nadawcy i odbiorcy
filmowego listu, poniewa¿ powiadomimy adresata o dacie
emisii w TV POLONIA. Po wykorzystaniu kasety odsy³amy!
Ka¿dy nadawca videolistu otrzyma honorarium w
wysoko�ci 100 z³. = oko³o 33 dol. USA.
Najciekawszy, najbardziej oryginalny filmowy list otrzyma
nagrodê w wysoko�ci 500 z³. = 166 dol. USA.
UMIESZCZENIE VIDEOLISTU W PROGRAMIE TV
POLONIA JEST BEZP£ATNE !
Zapraszamy do skorzystania z tej formy videolistow.
Prosimy o rozpropagowanie ideii w�ród znajomych.
Emisja programu:  ka¿da sobota o 9.45 i powtarzana w
niedzielê 6.40.

Katarzyna i Dariusz Dyner - autorzy programu
Ps. Pozdrowienia od prowadzacego ten program Staszka
Szelca z Kabaretu Elita i Studia 202
Oczekujemy odpowiedzi



Pods³uchane jednym uchem
(czyli Kowalskiej i Nowakowej kawiarniane rozmowy)

Irena ålaska-Bell
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� Nareszcie ¿e�my siê spotka³y, wprost wierzyæ siê
nie chce, ¿e mam dzisiaj wolny dzieñ - mówi
Kowalska - tyle rzeczy planowa³am na dzisiaj:
sprz¹tanie, maseczkê kosmetyczn¹, pedicure, ale
nareszcie pogadamy sobie - bo muszê ci powiedzieæ,
¿e znajome narzekaj¹, ¿e wieczorem nie mo¿na siê
do nas dodzwoniæ, bo linia ci¹gle zablokowana -
dokoñczy³a jednym tchem Kowalska.
� A kto tak d³ugo wisi na telefonie? - dziwi siê
Nowakowa.
� My oczywi�cie, ale dzieci te¿ telefonuj¹. D¿ulia z
Rebek¹ i Micha³ z Jasiem. Mam nieraz ochotê ich
pods³uchaæ o czym rozmawiaja, ale nie wypada -
dodaje Kowalska.
� Przyjemna ta kawiarnia, przynajmniej nie ma tu
pokusy, jakie to szczê�cie, ¿e zamknêli Sizzlera na
Tuggeranong!
Chodzili�my tam w soboty - za 10 dolarów mo¿na
by³o siê naje�æ na ca³y weekend - stwierdza
Nowakowa.
� Te ciasteczka tutaj te¿ wygl¹daj¹ zachêcaj¹co -
mówi cichutko Kowalska.
� Raz siê ¿yje - dzisiaj siê z³amiê i podjem sobie - bo
te diety doprowadzaj¹ mnie do rozpaczy. Czego ju¿
nie próbowa³am, nawet wodê z octem jab³kowym,
czosnkiem i miodem. Podobno spala t³uszcz, ale
obrzydliwe w smaku - mówi z rezygnacj¹ Nowakowa.
� Nie mówmy o odchudzaniu, dosyæ jest innych
problemów. A wracaj¹c do telefonów - czy macie
�mobajla� - pyta Kowalska.
� Nie mamy i mieæ nie bêdziemy. Dosyæ mam widoku
ludzi chodz¹cych po ulicy z �mobajlem� przy uchu.
Z daleka to tak wyglada jakby gadali sami do siebie.
S³ysza³am te¿, ¿e �mobajle� powoduj¹ raka mózgu,
ale ludzie i tak wariuj¹ i kupuj¹ - denerwuje sie
Nowakowa.
� Znajomi z Sydney kupili to cudeñko dla swojej
córeczki, niby chcieli mieæ nad ni¹ kontrolê - bo czasy
niespokojne, a córeczka siedzia³a w parku na
³aweczce i obdzwonila 30 kole¿anek w ci¹gu 2 godzin.
Ale to jeszcze nic - telefonowa³a do babci w Warszawie
i kuzynów w Olsztynie. Nawet siê nie przyznali ile
wyniós³ rachunek.
� Wszystko teraz szkodliwe - mówi Nowakowa -
komputerowa choroba siê narodzi³a - bol¹ ramiona
i popada siê w depresjê, a podobno mikrofalówki te¿
niedobre dla zdrowia - najlepiej grzaæ w garnku na
kuchence.
� Wszystko teraz to chemia - dodaje Kowalska -
jab³ka fa³szowane a truskawki sztuczne w �rodku,
bia³e - w ogóle nie mam ju¿ si³y. Jasio chce siê
wyprowadziæ z domu jak tylko skoñczy 16 lat. Mówi,
¿e ma dosyæ rodziny i chc¹ z kolegami wynaj¹æ ca³y
dom, bo w Australii jest demokracja i ka¿dy robi co
chce - narzeka Kowalska.

� Mój Micha³ bêdzie na pewno komputerowcem, ci¹gle
siedzi przy komputerze, a Rebeka zostanie
stewardess¹, to bêdzie za darmo lataæ do Polski -
chwali siê Nowakowa.
� A moja D¿ulia bêdzie super-modelk¹, taka jak Elle
Macpherson - ci¹gnie Kowalska nie zwracaj¹c na nic
uwagi.
Chcia³ mnie Jasio nauczyæ jak obs³ugiwaæ komputer,
ale moja g³owa pusta. A swoj¹ drog¹ jaki by³ �wiat
przed tymi cudami techniki? D¿ulia zapyta³a mnie,
czy �wiat by³ czarno-bia³y, bo widzia³a w telewizji stary
czarno-bia³y film.
� Moja droga - mówi Nowakowa - ja i tak wiele rzeczy
nie rozumiem, chocia¿ mam MATURÊ. Na jakiej
zasadzie dzia³a telewizor? Jak dzia³aj¹ �mobajle�,
dlaczego auto mo¿na zamkn¹æ i otworzyæ na jak¹�
komórkê? A tak naprawdê to nie bardzo wiem
dlaczego samolot lata...
� Nie by³a� zbyt dobra z fizyki, o ile pamietam nasze
szkolne lata w Polsce - stwierdza z satysfakcj¹
Kowalska.
� Ja w ogóle nie znoszê lataæ samolotem. Nie bojê siê
- ale po kilku godzinach podró¿y nie wiadomo co
zrobiæ z nogami. Dlaczego wybrali�my t¹ Australiê,
tak daleko od Polski? - mówi ze smutkiem Nowakowa.
� Coraz gorzej w tej Australii - ci¹gnie nadal Kowalska.
Wszystko dro¿eje a podatki ogromne.
�Klejmowali�my� o zwrot, ale to i tak niewiele.
Bêdziemy staruszkami jak sp³acimy t¹ po¿yczkê na
dom - przecie¿ w 1982 roku nasza cha³upa
kosztowala 60 tysiecy, ale jak wyliczyæ te procenty -
to ci¹gle jeszcze nie mieszkamy we w³asnym domu,
tylko bankowym.
� Wiesz przecie¿ - mówi Nowakowa - ¿e w A.C.T. po
99 latach dom niby wasz a i tak przejdzie na w³asno�æ
Pañstwa - czyli nasze pra-pra wnuczki ju¿ nie bêd¹
w³a�cicielami. S³ysza³am , ¿e du¿o osób ju¿ siê o to
martwi. Instytucje polskie te¿ - co siê z tym maj¹tkiem
stanie za 99 lat?
� Nie bêdê siê martwiæ co siê stanie z naszym domem
w 2081 roku. Mo¿e w ogóle bêdzie koniec �wiata? -
zastanawia siê Kowalska. Ale skoñczmy ten smutny
temat, bo ogromnie bojê siê staro�ci, a ju¿
czterdziestka mi stuknê³a. Wszystko siê Panu Bogu
uda³o, tylko staro�æ nie.  My�lê jednak, ¿e doczekamy
z Olkiem do Srebrnego Wesela a mo¿e nawet Z³otego.
� Nic z tego - mówi z³o�liwie Nowakowa- popatrz co
siê dzieje naoko³o, same rozwody. Telefonowa³a Beata
z Melbourne, ¿e kilka ma³¿eñstw siê rozchodzi i ona
te¿ oczywi�cie - a jako powód podaj¹ niezgodno�æ
charakterów - no i pogoñ za dolarami, przez co nie
ma czasu na ¿ycie rodzinne. No to zjedzmy po jeszcze
jednym ciasteczku...

Irena �laska-Bell



Ludwika Amber
Flamenco
balet d³oni ruchy stóp
reszta cia³a dotrzymuje kroku
krwi pulsuj¹cej szorstkim �piewem

klaskaniem rytmu

kobieta i mê¿czyzna
tañcz¹ wokó³ siebie
ich pomarszczone twarze
nie d�wigaj¹ tomów ksi¹¿ek
w spojrzeniach w u�miechu

on unosi br¹zow¹ rêkê
pe³n¹ polnego wiatru
ona obraca siê lekko
w wiejskim fartuchu

ich g³owy
pochylone staro�ci¹ piêkne
nikt ich nie umie�ci
na tytu³owej stronie �wiata

ich cia³a
po stronie ¿ycia w ruchu
zatrzymuj¹ w oczach zagapionych dzieciaków
¿ywe kolory ziemi

Laska
laska w ogieñ skacze

i gasi niedopa³ek na chodniku
na pla¿y pozostawia tajemnicze �lady
potrafi z³owiæ w ka¿dym sklepie

spojrzenia dzieci

laska nie chodzi na bale
lodu zazdro�ci ³y¿wiarzom
i nie pcha siê w góry
za wysoko

laska nie�mia³o u�miecha siê do ludzi
na inwalidzkich wózkach
i nie wstydzi siê ¿e nie umie
biegaæ ani przyspieszaæ kroku

w ksiêgarni laska nudzi siê w dziale poezji
z ha³asem upada BÊC! w sam �rodek ciszy
potem trzyma siê kurczowo mojej rêki
kiedy idziemy dalej

w domu laska nie lubi staæ
ci¹gle w k¹cie! i piszczy ³asi siê
¿eby j¹ zabraæ na spacer

zanim wyruszy w upatrzonym kierunku
laska rozgl¹da siê uwa¿nie
i na ulicach Australii i Europy

nie gubi mnie

Powy¿sze wiersze Ludwiki Amber i El¿biety
Chylewskiej  opublikowane zosta³y w
antologii �Zielona Zima� (szczegó³y podane
s¹ na stronie 15)

El¿bieta Chylewska

*  *  *
chcia³abym
po¿yczyæ ci
szczê�cie
przyszed³by� po nie
jak po szczyptê soli
lub zapa³ki
nauczy³abym ciê
wzniecaæ ogieñ
ma³ym drewienkiem
z czerwon¹ g³ówk¹
pilnowaæ
¿eby nie zgas³

chcia³abym
po¿yczyæ ci
szczê�cie
wykupi³am ju¿
wszystkie zapa³ki
w ca³ym mie�cie

*  *  *
umieram z g³odu
i z pragnienia
niedokarmiana
mi³o�ci¹
uciekam w sferê
marzeñ
i upijam siê
zerwan¹ przed laty
niezapominajk¹

*  *  *
w zapomnieniu
rzeczywisto�æ
prestaje istnieæ
rozlewa siê we mgle
zamy�lenia
przechodzi na inny peron
jak podró¿nik bez
powrotnego biletu
bez rozk³adu jazdy
czeka cierpliwie
na zmianê zwrotnicy
i wraca na gapê
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W poprzednim numerze �Kroniki� zacz¹³em pisaæ o
subkulturze �hackerów� i o w³amaniach do systemów
komputerowych.

Mo¿e wiêc trochê o technikach tych w³amañ...
Zacznijmy od tego, ¿e u¿ytkownicy popularnych
komputerów osobistych na ogó³ nie zabezpieczaj¹ w
¿aden sposób swoich zasobów danych i programów.
Dostêp do komputera domowego ma zwykle tylko
kilka osób, do których mamy zaufanie. Ale taki sam
komputer stoj¹cy w biurze mo¿e ju¿ wymagaæ jakich�
zabezpieczeñ. Sk¹d wiemy, czy noc¹ nie u¿ywaj¹ go
sprz¹taj¹cy biuro? Na pewno najlepszym
zabezpieczeniem jest po prostu takie
unieruchomienie komputera, ¿e nikt nie jest w stanie
go w³¹czyæ poza w³a�cicielem. Ale, je�li komputera
musi u¿ywaæ wiele osób, potrzebne s¹ sposoby
regulacji dostêpu do zasobów takich jak pamiêæ
dyskowa, urz¹dzenia zewnêtrzne (drukarki, faksy,
modemy, po³¹czenia sieciowe) itp. Najczêstsz¹
metod¹ regulacji dostêpu jest rozwi¹zanie w którym
ka¿dy u¿ytkownik komputera otrzymuje
identyfikator (user name) i sprzê¿one z tym
identyfikatorem has³o (password). W bardziej
zaawansowanych systemach komputerowych
istniej¹ te¿ zestawy przywilejów mówi¹cych kto ma
nieograniczone prawa u¿ywania komputera, a kto
mo¿e tylko korzystaæ z czê�ci jego zasobów.

Tak wiêc zadaniem hackera-w³amywacza jest na
ogó³ po prostu zdobycie has³a najwa¿niejszego
u¿ytkownika atakowanego komputera:
administratora systemu, który w systemie Unix
pos³uguje siê identyfikatorem �root�. Nic dziwnego,
¿e has³o tego u¿ytkownika jest zazwyczaj starannie
chronione. Zaradni hackerzy znaj¹ jednak wiele
sposobów na to, by takie has³o zdobyæ. Najprostsza
metoda zdobywania hase³ jest znana jako �in¿ynieria
socjalna�: zw³aszcza zdobycie has³a zwyk³ego
u¿ytkownika jest czêsto ³atwe, bo nie zdaje on sobie
sprawy z tego, ¿e has³o trzeba starannie chroniæ i
nie nale¿y podawaæ go przez telefon nieznanym
osobom, ani nie nale¿y go zapisywaæ na karteczce
przylepionej do monitora komputera...

Wyobra�my sobie jednak nieco bardziej
skomplikowany, a ca³kiem realny scenariusz. Hacker
usi³uje najpierw zdobyæ ca³y plik hase³ dla
komputera, który chce zaatakowaæ. Dla systemu
UNIX jest to zazwyczaj plik /etc/passwd. W
najprostszym przypadku dostêp do tego pliku maj¹
wszyscy u¿ytkownicy danego systemu, i jedynym
zabezpieczeniem przed tym, by u¿ytkownicy nie
uzyskali na przyk³ad uprawnieñ administratora jest
to, ¿e has³a s¹ w tym pliku umieszczone w postaci
zakodowanej. Ale nawet osoby zzewn¹trz mog¹ czêsto
dostaæ siê do tego pliku. Niezwykle popularne w
ostatnim roku by³o usi³owanie zdobycia plików /etc/
passwd z obcych komputerów przez wykorzystanie
b³êdnie napisanego programiku o nazwie cgi-bin/phf
rozprowadzanego standardowo ze starszymi
wersjami serwerów World Wide Web. Umiejêtnie
wpisana komenda w okienko przegl¹darki takiej jak
Netscape i oto na naszym ekranie pojawia siê pe³ny
plik zakodowanych hase³ z odleg³ego komputera.
Nastêpny krok to �zgadniêcie� prawdziwych hase³.
U¿ytkownicy systemu UNIX (a u¿ytkownikami takimi
s¹ na przyk³ad klienci dostawców Internetu
u¿ywaj¹cych tego systemu) czêsto nie wiedz¹, ¿e

nawet administrator tego systemu nie zna ich has³a.
Sam komputer te¿ wie tylko w jaki sposób ma
zakodowaæ podane przez u¿ytkownika has³o i po jego
zakodowaniu po prostu porównuje wynik z tym co
zosta³o zapisane w pliku /etc/passwd. Tak wiêc nie
ma metody na �odkodowanie� hase³. Zamiast tego,
hackerzy dokonuj¹ tzw. �ataku s³ownikowego�.
Popularne programy takie jak Crack czy John the
Ripper pozwalaj¹ na spróbowanie setek tysiêcy
mo¿liwych hase³ opartych g³ównie na s³owach ze
standardowych s³owników (tak, tak, hackerzy
dysponuj¹ te¿ s³ownikiem s³ów polskich). A wiecie
jakie s¹ wed³ug hackerów najbardziej popularne
has³a?

Wed³ug listy sporz¹dzonej przez kogo� o
pseudonimie Solar Designer s¹ to:
12345
abc123
passwd
123456

itd. Do�æ oczywiste has³o qwerty mo¿na znale¿æ w
drugiej dziesi¹tce. Nawet u¿ycie du¿ych liter i
dodawnie jednej cyfry na koñcu s³owa nie uchroni
nas od z³amania has³a. Dopiero bardziej
skomplikowane kombinacje s³ów i znaków mog¹ byæ
zbyt pracoch³onne dla programów ³ami¹cych has³a.
Dobrym has³em jest w zasadzie tylko zupe³nie
przypadkowa kombinacja znaków. Jak na razie
komputery s¹ zbyt wolne by by³o praktyczne
przegl¹danie wszystkich mo¿liwych kombinacji liter
i znaków kodu ASCII.

Niestety, w bardzo wielu przypadkach ju¿ bardzo
wstêpny atak s³ownikowy przynosi z³amanie
przynajmniej jednego has³a spo�ród zawartych w
li�cie wszystkich u¿ytkowników. Atakowany
komputer jest ju¿ dostêpny dla hackera. Staraj¹c
siê zostawiæ jak najmniej �ladów, w³¹cza sie teraz
hacker na atakowany komputer jako u¿ytkownik-
posiadacz zgadniêtego has³a i stosuje który� z
licznych tricków pozwalaj¹cych na uzyskanie
dostêpu do tzw. �root shell�, a wiêc interpretera
poleceñ pracuj¹cego z przywilejami administratora
systemu. Jest na to wiele sposobów i uwa¿ny
czytelnik publikacji hackerskich oraz doniesieñ
pochodz¹cych od administratorów systemów (np
grupy Usenetu comp.security.unix czy listy
dyskusyjnej bugtraq) mo¿e zazwyczaj znale¿æ
odpowiedni¹ lukê w zabezpieczeniach. A potem ca³y
system stoi ju¿ otworem. Hacker starannie usuwa
wszystkie zapisy o swojej dzia³alno�ci zawarte w
�dziennikach pok³adowych� systemu (system logs),
zazwyczaj instaluje te¿ tzw. �back door�, a wiêc na
przyk³ad modyfikuje tak pliki systemowe, aby móg³
siê teraz ju¿ ³atwo do komputera dostawaæ
niezauwa¿ony przez nikogo.

Uff! Nastêpny system zdobyty, mo¿na teraz
pochwaliæ siê ca³emu �wiatu swoim wyczynem! Na
odchodnym hacker zmienia strony WWW serwowane
przez system. A wiêc zamiast agencji informacyjnej
na stronie WWW zjawia siê agencja dezinformacji,
odno�niki do stron powa¿nych firm s¹ zast¹pione
odno�nikami do (fe!) pornografii, i tak dalej.

A ja na odchodnym wspomnê tylko, ¿e chcia³bym
jednak zniechêciæ tych, co doczytali do tego miejsca,
do ewentualnej zabawy w hackerów. Wiêkszo�æ
systemów na Internecie prowadzi dok³adny zapis
wszystkich po³¹czeñ, zw³aszcza za� takich, które
wygl¹daj¹ podejrzanie...

marek@clover.com.au
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SdRP
domaga siê aby pomoc dla powodzian poddaæ
�spo³ecznej kontroli�.  O formach takiej kontroli
dzia³acze siê nie wypowiedzieli.
Nie maj¹ zaufania do swoich?
(Donosy nr. 2118, 28 lipca 1997)

Wojewoda Opolski
zamierza skar¿yæ meteorologów z IMGW za to, ¿e go
w porê nie ostrzegli o nadchodz¹cej powodzi. Tym
samym to oni, a nie administracja, s¹ zdaniem
wojewody odpowiedzialni za chaos i straty. Je¿eli siê
rzeczywi�cie oka¿e, ¿e mo¿na skar¿yc meteorologa
za b³êdn¹ prognozê, to bojê siê, ¿e nied³ugo nie bêdzie
mia³ kto pogody przepowiadaæ...
(Donosy nr. 2118, 28 lipca 1997)

Ciekawostka prawna
W Rzeszowie agencja towarzyska zg³osi³a siê do
pañstwowego biura pracy i poprosi³a o znalezienie
personelu, czyli tzw. pañ do towarzystwa. No i okaza³o
siê, ¿e biuro musi tak¹ ofertê rozpatrzeæ, ¿e musi
spróbowaæ znale�æ odpowiednie kandydatki w�ród
bezrobotnych, a co wiêcej, je¿eli wybrana kandydatka
ofertê tak¹ odrzuci, to ryzykuje utratê zasi³ku.
Ot kolejna niedoróbka...
(Donosy nr. 2116, 24 lipca 1997)

Przeczytane w �¯yciu�:
co bardziej spostrzegawczy obserwatorzy sceny
politycznej zauwa¿yli, ¿e SLD-owskie has³o wyborcze
jest niekompletne; pe³ny tekst powinien brzmieæ:
dobre dzi�, lepsze jutro, a najlepsze. . . wczoraj.
(Wiadomo�ci Dnia Polska OnLine 6 lipca 1997)

Gdzie na urlop
Podobno W³adys³aw Bartoszewski, by³y minister
spraw zagranicznych, spêdzi urlop w Austrii, razem
z Hannelore i Helmutem Kohlem. ¯eby tylko chudy
Bartoszewski prze¿y³, bo Kohlowie co roku po�wiêcaj¹
urlop na odchudzanie.
(Donosy nr. 2100, 3 lipca 1997)

Od dzi�
rz¹d zniós³ obowi¹zek posiadania karty p³ywackiej
dla ³akn¹cych pop³ywania sobie czy to kajakiem czy
wp³aw - do wypo¿yczenia sprzêtu czy wyp³yniêcia
sobie na jezioro wystarczy ustne o�wiadczenie
zainteresowanego, ¿e umie p³ywaæ. Policja nie bêdzie
�ciga³a p³ywaj¹cych bez karty po otwartych wodach,
bêdzie sprawdza³a tylko czy osoby u¿ywaj¹ce
kajaków i ¿aglówek a nie maj¹ce karty p³ywackiej
maj¹ za³o¿one kapoki. To podobno w ramach
dostosowania naszego prawodawstwa do Unii
Europejskiej. Tego, ¿e w Unii od wielu lat wiêkszo�æ
dzieci uczy siê p³ywaæ ju¿ w szkole podstawowej rz¹d
nie zauwa¿y³.
(Donosy nr. 2098, 1 lipca 1997)

Ale jak jest co� do wziêcia
to SLD i PSL potrafi¹ siê jednak dogadaæ. Podzieli³y
mianowicie miêdzy siebie miejsca w radach
nadzorczych pañstwowego Radia i TVP -
wspania³omy�lnie zostawiaj¹c dwa z o�miu dla
opozycji. Sze�æ g³osów to dok³adnie tyle ile potrzeba

np. do odwo³ania zarz¹du telewizji. Rada jest w czasie
swej trzyletniej kadencji nieodwo³ywalna. W ten
sposób nawet je¿eli zmieni siê rz¹d to pañstwowe
media i tak pozostan¹ w rêkach obecnego.
(Donosy nr. 2125, 8 sierpnia 1997)

K¹cik ponurego humoru
Jak podaje �GW� we Wroc³awiu istnieje od kilku lat
Kompania Ratownictwa Przeciwpowodziowego
Obrony Cywilnej. �Na stanie� ma zgodnie z
przygotowan¹ w centrali tabelk¹: maski
przeciwgazowe, kombinezony, dozymetry, sprzêt do
rozpoznawania gazów bojowych, pakiety do usuwania
ska¿eñ radioaktywnych itp cenne przedmioty. Nie
przewidziano natomiast wyposa¿enia kompanii w
cokolwiek przydatnego w razie powodzi: ³odzie,
pontony czy kamizelki ratunkowe...
(Donosy nr 2121, 31 lipca 1997)

Sejm
dwa razy ocenia³ rz¹d. Najpierw udzieli³ mu
absolutorium za wykonanie bud¿etu 1996. Tu
wszyscy g³osowali normalnie, znaczy koalicja w
ca³o�ci popar³a rz¹d, opozycja by³a w ca³o�ci przeciw.
Potem na mównicê wszed³ prezes PSL Waldemar
Pawlak i przy akompaniamencie gromkiego �miechu
sali odczyta³ wniosek PSL o odwo³anie rz¹du. W
g³osowaniu rz¹d popar³y SLD i PSL-owscy
ministrowie, przeciwko by³y UW, AWS i kilku pos³ów
PSL (z prezesem Pawlakiem - przynajmniej by³
konsekwentny) a Unia Pracy i wiêkszo�æ PSL
wstrzyma³y siê od g³osu. W ten sposób rz¹d przetrwa³.
(Donosy nr 2138, 29 sierpnia 1997)

Prokuratura
wszczê³a z urzêdu �ledztwo w sprawie informacji
prasowych o kontaktach prezydenta Kwa�niewskiego
z agentem Alganowem (¿eby nie by³o nieporozumieñ:
prokuratura nie bada czy prezydent siê kontaktowa³,
tylko czy mo¿na ukaraæ dziennikarzy). Rzecznik
prezydenta zapowiedzia³ swoj¹ drog¹ wyst¹pienie z
pozwem cywilnym.
(Donosy nr 2138, 29 sierpnia 1997)

Prezydent
z³o¿y³ pozew cywilny przeciwko redaktorom �¯ycia� i
�Dziennika Ba³tyckiego� w zwi¹zku z k³amliw¹ i
nieprawdziw¹ wiadomo�ci¹ o spotkaniu
Kwa�niewskiego z agentem Alganowem w Cetniewie
(hmm... czy mo¿e istnieæ wiadomo�æ k³amliwa i
prawdziwa?).
(Donosy nr. 2141, 3 wrze�nia 1997)

HUMOR KRAJOWY

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowa³:

St. i A. Zió³kowscy ...................... $  20,00
R. Wnêk ..................................... $  20.00
B. Mizgalska............................... $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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



Po wiêcej informacji proszê zadzwoniæ do Janiny, tel. 6248 9399

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: 6248 9399 Lic. 298/D/1

ACN 062 891 864

Wielka okazja
� Do Europy ju¿ od $ 1200,-

� Do Polski i Europy od $ 1570,- z Kanbery

� QANTAS + LOT do Lwowa, Wilna, Budapesztu i
innych stolic Europy Wschodniej: cena $ 1675,-
Wylot z Australii do 15 maja 1998.
Termin wykupienia biletu do koñca wrze�nia.

� Sprowadzanie rodzin z Polski w cenie od $ 1700,-

Wrzesieñ 199720

BA£TYKBA£TYKBA£TYKBA£TYKBA£TYK
 polski sklep w Kanberze
od dnia 1 wrze�nia 1997

jest otwarty 7 dni w tygodniu
od godz. 9.30 rano do godz. 9 wieczór.

Mo¿na kupiæ wêdliny, s³odycze oraz

wyroby garma¿eryjne.

Mo¿na równie¿ zje�æ obiad czy kolacjê, bo

od dnia 1 wrze�nia przy sklepie czynny jest

Bar Bistro
61-63 Dundas Court, Phillip, tel. 6282 8122


