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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.S. 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
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Jak przysta≥o na ostatni kwarta≥ roku naleøa≥oby poczyniÊ
pewien przeglπd i podsumowanie tych minionych
miesiÍcy, ale na to przyjdzie czas. Obecnie przypomnijmy
sobie ciekawsze wydarzenia koÒca wrzeúnia,
paüdziernika, listopada i poczπtku grudnia.

Sprawa najwaøniejsza z koÒca wrzeúnia, to oczywiúcie
wybory parlamentarne z dnia 21 wrzeúnia. WynikÛw
wyborÛw nie bÍdÍ przytacza≥, bo juø je wszyscy dobrze
znamy, chcia≥bym tylko ku przypomnieniu przytoczyÊ
ostatnie zdanie z mojego przeglπdu wydarzeÒ
wrzeúniowego numeru Kroniki Polonii, a brzmia≥o ono:
WiÍc prorokowaÊ nie ma co, trzeba po prostu czekaÊ i
obserwowaÊ, a z serca øyczyÊ Polsce i Polakom, aby 21-ego
wrzeúnia dokonali takiego wyboru, abym ja mÛg≥ w
grudniowym przeglπdzie wydarzeÒ nie napisaÊ Mπdry Polak
po szkodzie. I dziú tj. 2 grudnia, kiedy piszÍ ten przeglπd,
mogÍ z tego øyczenia byÊ zadowolony, bowiem nie muszÍ
ubolewaÊ, ale patrzeÊ pozytywnie w przysz≥oúÊ Polski.
ZwyciÍstwo Akcji Wyborczej ÑSolidarnoúÊî (AWS) w
wyborach do obu izb tj. Sejmu i Senatu, utworzenie rzπdu
koalicyjnego AWS i Unia Wolnoúci (UW), powierzenie
teki premiera prof.  Jerzemu Buzkowi (AWS) a teki vice-
premiera i ministra finansÛw prof. Leszkowi
Balcerowiczowi, to wszystko dobre znaki, rokujπce
sukces polityczny dla Polski.

Napawa optymizmem fakt utworzenia koalicji AWS-
UW, obie partie o korzeniach solidarnoúciowych, ale
rÛwnoczeúnie jakøe odleg≥e od siebie, moøe nie tyle
programowo, co po prostu po ludzku. Ale po tych
tygodniach negocjacji koalicyjnych moøna powiedzieÊ,
øe strony zrozumia≥y, iø  polityka nie polega na
Ñbolszewickimî upieraniu siÍ przy Ñjedynie s≥usznej
racjiî, ale na kompromisie. Dlatego teø exposÈ premiera
Jerzego Buzka spotka≥o siÍ z ciep≥ym przyjÍciem, i ze
s≥owami ÑprzywrÛcenia poszanowania wartoúci
moralnychî napawa nadziejπ, øe na scenie politycznej
Polski zapanuje inny klimat- lepszy. Oczywiúcie czo≥owy
aparatczyk SLD (Sojuszu Lewicy Demokratycznej) -
Leszek Miller nazwa≥ exposÈ premiera trzema ÑBî czyli:
banalnym-bezbarwnym-bezradnym. I by≥ to stary znany
chwyt - przypisywanie przeciwnikowi w≥asnych cech.
Bowiem dwa pierwsze ÑBî - banalnoúÊ i bezbarwnoúÊ,
to cechy wrodzone ludzi PZPR  i  ich  nastÍpcÛw.
Trzeciego ÑBî - nigdy siÍ nie bali, bo dobrze wiedzieli,
jakie instrumenty uøyÊ, by bezradnym nie byÊ, øe
wspomnÍ takie skrÛty jak SB, LWP. Natomiast obecny
vice-premier L. Balcerowicz okreúli≥ ostatnie 4 lata
rzπdÛw SLD-PSL grzechem zaniechania, bo co
oddziedziczy≥? - ogromny deficyt budøetowy, ujemny
bilans p≥atniczy, zaniechanie reform - s≥uøby zdrowia,
oúwiaty i szkolnictwa, ubezpieczeÒ spo≥ecznych, rent i
emerytur. Premier Buzek tak skwitowa≥ okres rzπdÛw
SLD-PSL: Ñcztery lata temu zosta≥ opracowany pomys≥ na
zdecentralizowanie paÒstwa i od tamtego czasu nie zrobiono
nic. Materia≥y leøπ w szufladach, a kasa paÒstwa jest pusta.î
Optymizmem natomiast  napawajπ opinie obserwatorÛw
zagranicznych na temat premiera i sk≥adu  jego rzπdu.
Stwierdzajπ oni, øe przed wyborami byli pe≥ni obaw co
do przysz≥oúci polskiej sceny politycznej, jako øe retoryka
i wypowiedzi Ûwczesnych kandydatÛw do
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Terminarz Audycji Polskiej Fali na stacji 2XX (1008
KHz) w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8 wieczorem
15.12.97 Adam Babiñski 6281 2854
22.12.97 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
29.12.97 Irena �laska-Bell 6247 5526
05.01.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
12.01.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
19.01.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
26.01.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
02.02.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
09.02.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
16.02.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
23.02.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
02.03.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
09.03.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
16.03.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
23.03.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
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Zgromadzenia Narodowego wzbudza≥a ich obawy.
Obecnie po zapoznaniu siÍ z exposÈ premiera oraz po
przedstawieniu sk≥adu jego rzπdu, sπ mile zaskoczeni i
rokujπ mu dobre wyniki. RÛwnieø Sejm RP stara siÍ
nadrobiÊ zaleg≥oúci jakie nagromadzi≥y siÍ w przesz≥oúci.

Jako ciekawostkÍ przytoczÍ tu zdarzenie  na
okolicznoúÊ  úwiÍta 11 Listopada, gdy to Sejm w specjalnej
uchwale z≥oøy≥ ho≥d wszystkim pracujπcym, walczπcym
i ginπcym w imiÍ niepodleg≥oúci Polski. Przypomnia≥, øe
wolnoúciowe i demokratyczne aspiracje PolakÛw by≥y
d≥awione nie tylko przez XIX-wiecznych zaborcÛw, ale
takøe przez hitlerowskich i stalinowskich okupantÛw, a
nastÍpnie obcπ naszej tradycji podporzπdkowanπ
Zwiπzkowi Radzieckiemu komunistycznπ w≥adzÍ.
Oczywiúcie! - przeciwko tej uchwale g≥osowali pos≥owie
SLD - no cÛø, zadzia≥a≥ tu odruch komunistycznego
dinozaura, niezdolnego do obrachunku z przesz≥oúciπ.
Zresztπ tak samo jak z innym wydarzeniem z dnia 13
grudnia 1981 roku. PamiÍtacie PaÒstwo, Ñstan wojennyî
zosta≥ og≥oszony w imiÍ ochrony paÒstwa polskiego, no
bo Rosjanie mieli wejúÊ do Polski i sami zrobiÊ porzπdek
z ÑSolidarnoúciπî. I przez te wszystkie lata takπ wersjÍ
g≥oszono. Tymczasem w Jachrance pod Warszawπ, na
sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut StudiÛw
politycznych PAN i amerykaÒski Cold War Project w
dniach od 8 do 10 listopada, debatowano o polskim
kryzysie lat 1980-1982 z udzia≥em, tu proszÍ o uwagÍ:
Zbigniewa BrzeziÒskiego ze StanÛw Zjednoczonych,
genera≥a Williama Odoma, Richarda Pipesa oraz Jana
Nowaka-JezioraÒskiego, z Rosji byli: by≥y naczelny
dowÛdca wojsk Uk≥adu Warszawskiego marsza≥ek
Wiktor Kulikow, jego szef sztabu gen. Anatolij Grubow,
wysoki aparatczyk KC KPZR - z tamtych czasÛw, Georgii
Siodumow, a polska strona to byli I-si sekretarze Kania,
Jaruzelski, Rakowski, Ûwczesny  minister obrony
narodowej gen. Siwicki. Uczestniczy≥a rÛwnieø w tym
spotkaniu strona opozycyjno-solidarnoúciowa w osobach
Tadeusza Mazowieckiego, Zbigniewa Bujaka, Janusza
Onyszkiewicza, Bogdana Borusewicza, Wies≥awa
Chrzanowskiego i Ryszarda Bugaja. Nie bÍdÍ siÍ
rozwodzi≥ nad celem i sensem tego spotkania, ale
chcia≥bym siÍ skupiÊ nad jednym tematem  jaki
dyskutowano w tym gremium (nb. kto by sobie coú
takiego wyobrazi≥ 16 lat temu) - ewentualna interwencja
militarna SowietÛw i innych paÒstw Ûwczesnego Paktu
Warszawskiego w Polsce.

Przewaøa≥o stanowsko, øe w grudniu 1980 roku i na
poczπtku 1981 by≥o to moøliwe, natomiast w II-giej
po≥owie 1981 juø nie, gdyø Rosjanie zdawali juø sobie
sprawÍ ze skutkÛw takiego kroku: sankcje paÒstw
zachodnich, d≥ugotrwa≥y opÛr w Polsce, co oznacza≥oby
otwarcie obok Afganistanu nastÍpnego frontu, oraz
koszty gospodarcze trudne do uniesienia przez
za≥amujπcπ  siÍ gospodarkÍ Rosji i ca≥ego bloku. Obecni
na sesji Rosjanie kwestionowali ca≥kowicie ideÍ
interwencji w Polsce w momencie og≥oszenia stanu
wojennego. Nasuwa siÍ w tej sytuacji prosta odpowiedü:
gen. Jaruzelski musia≥ wprowadziÊ stan wojenny, gdyø
inaczej straci≥by w≥adzÍ. I na tym polega≥o to ca≥e
przedstawienie. A swojπ drogπ fenomenem koÒca XX-
go wieku jest takie zakoÒczenie tego bezludzkiego
systemu opartego na k≥amstwie, okrucieÒstwie i
bezmyúlnoúci. I smutna serce rozdzierajπca puenta czy
teø epilog. ZakoÒczy≥ siÍ proces ZomowcÛw

uczestniczπcych w grudniu 1981 roku w pacyfikacji na
kopalnii WUJEK, w wyniku ktÛrej zginÍ≥o 9-ciu gÛrnikÛw
a 21 zosta≥o rannych. Od roku 1982 odby≥y siÍ 152
rozprawy sπdowe, przes≥uchano 300 úwiadkÛw i bieg≥ych
- i co? Ano 22 oskarøonych zosta≥o uniewinnionych.
ZakoÒczony proces úwiadczy o jednym: o skutecznym
zatarciu úladÛw, bowiem oskarøonym nie udowodniono
winy.

A w≥aúnie zabici i ranni w kopalni WUJEK walczyli
miÍdzy innymi w≥aúnie o to, aby sπdy orzeka≥y bez
naciskÛw i tylko na postawie dowodÛw. I to jest
najbardziej bolesna  refleksja w tej sprawie. I jak juø jestem
w temacie smutku rozrachunkowego, to jeszcze  kilka
s≥Ûw na temat tzw. lustracji i teczek.

Wraz z nastaniem nowego rzπdu odezwa≥y siÍ g≥osy
dopominajπce siÍ udostÍpnienia do wglπdu teczek
personalnych z archiwÛw bezpieki przez obywateli. A ja
mam tylko jedno pytanie - co z nich po 8-miu latach
zosta≥o? Czy warta jest dziú skÛrka wyprawki? Ile
dokumentÛw zginÍ≥o a ile zosta≥o pod≥oøonych, bo
przecieø te archiwa przez ca≥y czas by≥y w tych samych
rÍkach. No, ale øeby nie zasmucaÊ do koÒca tego
przeglπdu, naleøy napisaÊ coú pogodnego rokujπcego
nadziejÍ na przysz≥oúÊ. Oczywiúcie mam tu na myúli
nowe pokolenie, bo widaÊ juø dziú, øe w Polsce do g≥osu
i w≥adzy dochodzπ ludzie pokolenia í89. Pokolenia, dla
ktÛrego najwaøniejszy etap øycia rozpoczπ≥ siÍ wraz z
agoniπ PRL i narodzinami III-ciej Rzeczpospolitej.
Obecnie ludzie ci w wieku trzydziestukilku lat zasiadajπ
w najwyøszych w≥adzach paÒstwowych. Jak podajπ
statystyki, ponad 30% pos≥Ûw z AWS-u to ludzie
trzydziestoletni, a w rzπdzie premiera Buzka ten procent
jest jakby potwierdzony iloúciπ m≥odych cz≥onkÛw
gabinetu z 35-cio letnim Szefem UrzÍdu Rady MinistrÛw-
Wies≥awem Walendziakiem na czele.

KoÒczπc ten przeglπd przepraszam za ten trochÍ
smutny nastrÛj, ale tak to juø jest, úwiÍta Boøego
Narodzenia najpierw wprowadzajπ nas w zadumÍ,
abyúmy potem byli weseli. WiÍc teraz w weso≥ym
nastroju øyczÍ naszym Czytelnikom przede wszystkim
zdrowych i pogodnych åwiπt oraz w Polsce
úniegu, a w Australii przywoitych temperatur,
natomiast w Nowym 1998 Roku nam
wszystkim rozsianym po ca≥ym úwiecie
spe≥nienia wszystkich marzeÒ.

Arkadiusz Fabjanowski
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W kolejnej i juø ostatniej na ten rok informacji o
wydarzeniach w øyciu naszego Ko≥a, chcielibyúmy
podzieliÊ siÍ z czytelnikami naszπ ocenπ mijajπcego roku,
ale teø i tym, co bÍdzie mia≥o miejsce w niedalekiej
przysz≥oúci. OtÛø przede wszystkim wypada stwierdziÊ,
øe koÒczπcy siÍ rok up≥ynπ≥ bardzo szybko i jak zawsze
nie by≥ ubogim w rÛøne wydarzenia. OprÛcz corocznie
obchodzonych uroczystoúci, ktÛre na trwa≥e wpisane sπ
w SPK-owski kalendarz, by≥o teø kilka innych wydarzeÒ
o rÛønym charakterze.

Goúciliúmy w naszym Klubie uczniÛw ze szko≥y
polskiej w Belconnen, ktÛrzy mieli okazjÍ bliøej poznaÊ
nasz Klub i historiÍ walk øo≥nierza polskiego w czasie II
Wojny åwiatowej. Przygotowaliúmy dla nich ciekawπ
wystawÍ a cz≥onkowie Zarzπdu Ko≥a opowiadali o
swoich przeøyciach z tego okresu. Jesteúmy przekonani,
øe nasi m≥odzi goúcie poszerzyli swojπ wiedzÍ z tego
zakresu i by≥o to ciekawe spÍdzenie czasu.

Doros≥a widownia mia≥a okazjÍ spÍdziÊ wieczÛr na
weso≥o, przybywajπc na wystÍp satyryka Pana W.
Cejrowskiego, ktÛry aczkolwiek kontrowersyjny, i nie u
kaødego z obecnych znalaz≥ aplauz, powodowa≥ úmiech
i chwilami niez≥π zabawÍ.

Jak zwykle nasi cz≥onkowie brali udzia≥ w ÑPoppy Day
Apealî i dziÍki ich oddaniu dla pracy spo≥ecznej, SPK
kolejny raz przyczyni≥o siÍ do sukcesu tej akcji.

Nadchodzi czas Boøego Narodzenia i jak co roku
odbÍdzie siÍ w naszym Klubie Wigilia-Op≥atek. Staramy
siÍ, aby ten szczegÛlny dla nas wieczÛr przygotowaÊ jak
najlepiej i øeby wszyscy, ktÛrzy wezmπ udzia≥ w tej
uroczystoúci, opuszczali nasz Klub zadowoleni i z
postanowieniem przybycia na kolejnπ wieczerzÍ
wigilijnπ. NastÍpnie nadejdzie czas poøegnania starego
roku i liczymy na to, øe odbÍdzie siÍ to w licznym gronie
rodakÛw i nie tylko, bo Ko≥o nasze organizuje w tym roku
bal sylwestrowy. Mamy juø zamÛwionπ orkiestrÍ,
do≥oøymy wszelkich straÒ aby ten wieczÛr obfitowa≥ w
atrakcje, dobre jedzenie i nastrÛj.

Chcielibyúmy zachÍciÊ i zaprosiÊ jak najwiÍksze grono
rodakÛw do wspÛlnej zabawy i informujemy tych
wszystkich, ktÛrzy bÍdπ zainteresowani, øe bilety w cenie
$ 25.00 od osoby (wstÍp, kolacja i butelka szampana)
moøna zamawiaÊ w administracji Klubu.

Na koniec, korzystajπc z okazji, Zarzπd SPK Ko≥a Nr.5
pragnie wszystkim czytelnikom i ich rodzinom oraz
bliskim z≥oøyÊ jak najserdeczniejsze øyczenia
boøonarodzeniowe oraz pomyúlnoúci i zdrowia w
nadchodzπcym roku 1998.

Za Zarzπd SPK Ko≥a Nr.5
H.SzaliÒska, Sekretarz  Ko≥a

Zapraszamy
na zwiedzenie wystawy po�wiêconej

200-nej rocznicy urodzin
Paw³a Edmunda Strzeleckiego

w dniach od 8.12.97 do 18.12.97
w godz. od 11-tej do 19-tej

w Audytorium Klubu SPK
Wstêp wolny

Juø prawie dwa miesiπce minÍ≥y od czasu Walnego
Zebrania oraz wyboru nowego Prezydium Rady. Dlatego
teø, korzystajπc z okazji, pragniemy szerszego dotarcia
do naszych RodakÛw tutaj w Kanberze. Chcielibyúmy
PaÒstwu chociaø trochÍ przybliøyÊ cele i rolÍ Rady.
Oczywiúcie zdajemy sobie sprawÍ, øe nie wszystkie
organizacje sπ jej cz≥onkami czy teø zwolennikami ale
uwaøamy, øe rozmawiaÊ trzeba, bo s≥uszna argumentacja
moøe byÊ pomocnπ. Jest prawdπ bowiem, øe nie wszyscy
we wszystkim siÍ zgadzajπ, ale rÛwnieø moøna
powiedzieÊ, øe moøna iúÊ rÛønymi drogami, ale cel jest
ten sam, dobro naszej polskiej spo≥ecznoúci tutaj w
Kanberze. Dlatego teø jednym z g≥Ûwnych zadaÒ Rady
jest reprezentowanie nas na zewnπtrz, tak w stosunku
do w≥adz paÒstwowych, jak i w kontaktach z innymi
spo≥ecznoúciami etnicznymi, oraz miÍdzy nami samymi.
Jest oczywiúcie truizmem g≥oszenie hase≥ w imieniu ca≥ej
Polonii, tutaj trzeba byÊ ostroønym. Ale sπdzimy, øe
okreúlenie íw imieniu Polonii zorganizowanej w ramach
Radyí jest w≥aúciwe. Dlatego teø rola Rady Organizacji
Polskich, to przede wszystkim radzenie,
wypracowywanie wspÛlnych p≥aszczyzn, tak
organizacyjnych jak i poglπdowych. Naleøy sobie
uzmys≥owiÊ, øe Rada to nie jest nastÍpna organizacja dla
Ñambitnychî dzia≥aczy, ale miejsce, gdzie spotykajπ siÍ
dzia≥acze i osoby zainteresowane i wypracowujπ wspÛlne
cele i drogi, gdzie radzπ a nie wadzπ siÍ. Obecne czasy
przynios≥y, a i jeszcze przyniosπ, duøe zmiany, tak w
sposobie postrzegania spraw jak rÛwnieø w sposobie ich
realizacji. Wraz z uzyskaniem  przez PolskÍ
niepodleg≥oúci przesta≥o byÊ aktualne wiele hase≥. I
wydaje siÍ, øe juø najwyøszy czas skoncentrowania siÍ
na w≥asnym podwÛrku na g≥Íbokiej analizie - jak
widzimy naszπ przysz≥oúÊ polonijnπ tutaj, jak jπ moøemy
realizowaÊ, jakimi úrodkami dysponujemy.
RzeczywistoúÊ codzienna pokazuje, øe jest bardzo wiele
do zrobienia, øe na przyk≥ad jesteúmy bardzo biedni.
Borykamy siÍ z takimi problemami jak utrzymanie szkÛ≥
sobotnich, zespo≥u folklorystycznego, wydawania
kwartalnika KRONIKA POLONII, czy teø
poniedzia≥kowych audycji radiowych na falach stacji
2XX. W nastÍpnym numerze KRONIKI przedstawimy
PaÒstwu rozliczenie finansowe za rok 1997. Jak widaÊ
bogato nie jest, ale mamy pewien skarb, ktÛrego strzec
naleøy z najwiÍkszym pietyzmem, tym skarbem jest
bezinteresowna praca czy teø dzia≥alnoúÊ ludzi dobrej
woli - bez tej pracy nie by≥oby tego, co juø mamy. I to

Rada Organizacji Polskich na
Australijskie Terytorium
Sto³eczne

Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

musimy doceniaÊ i to musimy szanowaÊ a na siebie na
codzieÒ umieÊ spojrzeÊ krytycznie. Czy to siÍ nam udaje?
Nie nam oceniaÊ, ale mÛwiÊ o tym naleøy.  Waøne,
abyúmy w sprawach waønych, i tych codziennych,
niezaleønie od rÛønic nas dzielπcych, potrafili znaleüÊ
wspÛlnπ p≥aszczyznÍ przynoszπcπ korzyúÊ nam
wszystkim.
Korzystajπc z okazji zbliøajπcych siÍ åwiπt Boøego
Narodzenia oraz Nowego Roku, wszystkim naszym
Rodakom øyczymy wszelkiej pomyúlnoúci, mi≥ego
wypoczynku, i aby ten przysz≥y 1998 rok przyniÛs≥ nam
wszystkim same radoúci.

Za Prezydium Rady
Eløbieta Rogala Arkadiusz Fabjanowski
Sekretarz Prezes



Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 4 kwarta³ 1997 r.
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Zbliøamy siÍ do koÒca roku 1997, brzemiennego w
tragiczne wydarzenia tak tu w Australii jak w Polsce i na
ca≥ym úwiecie. NieszczÍúcia te spowodowane by≥y nie
tylko si≥ami natury, na ktÛre nie mamy wp≥ywu, lecz
rÛwnieø z≥em panoszπcym siÍ tak w øyciu jednostek jak
i ca≥ych spo≥eczeÒstw. Miejmy nadziejÍ, øe nastÍpny rok
bÍdzie lepszy i przyjemniejszy dla nas wszystkich. Takøe
u nas w Kanberze by≥o wiele chorÛb i przykrych
wydarzeÒ. Zmar≥ åp. JÛzef Cisz, szanowany senior (93
lat) naszej Polonii, mπø p. Marty Cisz, aktywnej cz≥onkini
Ko≥a Polek, jak rÛwnieø brat p. Lucyny BrzeziÒskiej, teø
cz≥onkini K P., a ostatnio mπø p. Janiny Szyc. Wszystkim
rodzinom dotkniÍtym øa≥obπ sk≥adamy wyrazy
wspÛ≥czucia.

Jak co roku modlimy siÍ w listopadzie na wypominkach
za bliskich i dalszych zmar≥ych i za zmar≥e cz≥onkinie
Ko≥a Polek. Miesiπc listopad ma jeden weso≥y akcent,
wed≥ug tradycji australijskiej obchodzimy úwiÍto konia
- Melbourne Cup. Zebranie nasze w tym dniu ≥πczymy z
przyjemnym i smacznym lunchem, stroimy siÍ w
ekstrawaganckie kapelusze i raz na rok Ñgemblujemyî -
stawiamy na konie, jednak dotπd øadna z nas nie wygra≥a
upragnionego miliona dolarÛw. Panu Z. OpoczyÒskiemu
dziÍkujemy za przygotowanie ÑsweepÛwî.

wnuczka naszej cz≥onkini p. Ireny ålaskiej-Bell.
DziÍkujemy Ci Kalinko. Jak mÛwili obecni, rÛwnieø
pieknπ deklamacjπ wyrÛøni≥a siÍ 6-cio letnia Monika
BurzyÒska (uczennica szko≥y na Phillip, i wiele innych
dzieci grπ na rÛønych instrumentach i jedna z
nauczycielek, p. J. Dπbrowska, ktÛrej wymowna
deklamacja wywo≥a≥a wiele wzruszenia na sali. RÛwnieø
na tej akademii panie : Vce-prez. A. ZiÛ≥kowska i Marta
Cisz zebra≥y z wolnych datkÛw $ 58.- . Ko≥o Polek doda
ze swej kasy i podzieli miÍdzy obie szko≥y.

Przy okazji przypominamy, øe Multicultural Festival z
okazji Australia Day odbÍdzie siÍ 14.2.98 r. na Civicu. Ko≥o
Polek prosi wszystkie panie o dostarczenie ciast na nasze
stoisko, aby zdobyÊ dalsze fundusze na pomoc dIa
szkolnej m≥odzieøy, a szczegÛlnie matki dzieci szkolnych
i m≥odzieøy.

Wszystkim dzieciom, ktÛre w niedzielÍ dn. 23.11.br .
przystπpi≥y do I Komunii åw. w koúciele polskim na
Narrabundah, Ko≥o Polek sk≥ada serdeczne øyczenia
zdrowia i obfitych £ask Boøych na ca≥e øycie.

Ks. Edmundowi Budzinowiczowi sk≥adamy gratulacje
za piÍkne zorganizowanie tej waønej w øyciu religijnym
dzieci uroczystoúci. Panie: Teresa Nowak, Zofia Jamison
i Anna ZiÛ≥kowska, w imieniu Ko≥a Polek, z≥oøy≥y Ks.
Edmundowi øyczenia z okazji Jego minionych imienin.
Cieszymy siÍ bardzo, øe p. Beata StoczyÒska, Radca
Ambasady RP, wraca do zdrowia i czujπc siÍ lepiej moøe
znowu wraz z Rodzinπ braÊ udzia≥  w uroczystoúciach
polonijnych.

Otrzyma≥yúmy list z Wroc≥awia z proúbπ o pomoc..
ZajÍ≥a siÍ tym p. Jadwiga Cox, ktÛra widzia≥a skutki
powodzi w czasie swego pobytu w Polsce. SprawÍ
poleci≥a synowi mieszkajπcemu w Niemczech, ktÛry
pojecha≥ do Wroc≥awia i rozda≥ wúrÛd powodzian 1000
kg  zebranej przez siebie odzieøy. Brawo Pani Jadwigo.
P. J. Cox spe≥nia rÛwnieø rolÍ fotografa Ko≥a Polek. To jej
zdjÍcia urozmaicajπ nasze sprawozdania. DziÍkujemy.

RÛwnieø dziÍkujemy p. Idzie Adamczewskiej, ktÛra jest
protokÛlantkπ naszych zebraÒ od dwÛch lat.

Na zakoÒczenie dziÍkujemy wszystkim cz≥onkiniom
za ca≥y rok ofiarnoúci pracy i poúwiecenia. Z okazji
wyjazdu grupy Wielkopolska na POL-ART ë98 w
Melbourne, gdzie bÍdπ reprezentowaÊ KanberÍ, øyczymy
im sukcesÛw, przyjemnego pobytu i godnej reprezentacji
stolicy. Gratulujemy m≥odzieøy, ktÛrej wysi≥ek i
systematyczna praca przynios≥y pomyúlne wyniki w tym
roku szkolnym.  Gratulujemy rÛwnieø tym, ktÛrzy zdali
matury i zakoÒczyli sukcesem pierwszy etap swojego
øycia.

Z okazji zbliøajπcych siÍ åwiπt Boøego Narodzenia
Ko≥o Polek sk≥ada:  serdeczne øyczenia zdrowia, wielu
£ask Boøych, oraz wszelkiej pomyúlnoúci w Nowym
Roku 1998 dla naszych Duszpasterzy, nowego
Ambasadora i pracownikÛw Ambasady RP, dzieci i
m≥odzieøy, dla naszych cz≥onkin z rodzinami,
wszystkich spo≥ecznikÛw i organizacji polonijnych,
oraz ca≥ego spo≥eczeÒstwa polskiego w Kanberze i
Queanbeyan.

Podnie� rêkê Bo¿e Dziecie, b³ogos³aw Krainê mi³¹ ....
Dom nasz i majêtno�æ ca³¹ i wszystkie wioski z miastami.
A S³owo cia³em siê  sta³o i mieszka³o miêdzy nami.

Helena WodziÒska Leonarda Zapaúnik
Sekretarz Prezes

fot. J. Cox
Kilka naszych paÒ: Vce-prez. A.ZiÛ≥kowska, A. Mroøek

i M. Skarbek, jak co roku sprzedawa≥y maki na poczπtku
listopada, na pomoc dla War Veterans Homes. Ta pomoc
zapewnia kilka miejsc w tych domach opieki dla naszych
seniorÛw (cz≥onkÛw SPK).

W paüdzierniku przedstawiciele organizacji
polonijnych wybrali nowe prezydium Rady Organizacji
Polskich na A.C.T., ktÛrego prezesem na 2-letniπ kadencjÍ
zosta≥ inø. Arkadiusz Fabjanowski. Prezes przedstawi≥
nastÍpujπce motto pracy dla Rady -  ÑPo≥oøyÊ nacisk na
sprawy naszego podwÛrkaî.

Na Akademii 11-go Listopada w Klubie Or≥a Bia≥ego
atrakcjπ by≥y wystÍpy dzieci szko≥y polskiej na Phillip, a
pozaszkolnych, grupy Wielkopolska. Wed≥ug mego zdania
tak w≥aúnie byÊ powinno, to jest najlepsza okazja do
pokazania wynikÛw nauki i osiπgniÍÊ szko≥y szerszemu
gronu i wprowadzenia m≥odego pokoIenia do pracy
spo≥ecznej, tradycji i historii Polski. Szkoda tylko, øe
dzieci ze szko≥y im.arcb. J. Gawliny (na Belconnen) nie
bra≥y udzia≥u w tej akademii.

Z ramienia Ko≥a Polek deklamowa≥a bardzo pieknie
wiersz Adama Mickiewicza - Kalinka Gilbert, 11-letnia

Panie z Ko³a Polek podczas lunchu na Melbourne Cup
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åwiÍto Odzyskania Niepodleg≥oúci, 11 Listopada
Obchody tego åwiÍta w niedzielÍ dnia 16-go listopada
br., zapoczπtkowane by≥y uroczystπ Mszπ åw. o godzinie
10-tej, w intencji Ojczyzny i poleg≥ych øo≥nieøy w I i II-ej
Wojnie åwiatowej, odprawionπ przez ks. Waldemara
Szczepaniaka w asyúcie rektora Polskiej Misji Katolickiej
w Australii i Nowej Zelandii, ks. Stanis≥awa Lipskiego,
w Oúrodku Duszpasterstwa Polskiego im. Jana Paw≥a II-
go w Narrabundah. We Mszy åw. uczestniczyli rÛwnieø,
oprÛcz oficjalnie zaproszonych goúci, zarzπdy obydwÛch
KlubÛw w Kanberze oraz poczet sztandarowy
miejscowego Ko≥a SPK. Nr. 5.

Tego samego dnia o godzinie 18-tej odby≥a siÍ
Akademia dla uczczenia tego åwiÍta w sali Domu
Polskiego im. Miko≥aja Kopernika, w ktÛrej miÍdzy
innymi, oprÛcz zaproszonych goúci, wziÍ≥y udzia≥ Polska
Szko≥a PrzedmiotÛw Ojczystych na Phillip oraz grupa
taneczna ÑWielkopolskaî.  W tym miejscu pragnÍ
zaznaczyÊ, øe Polska Szko≥a im. arcbp. JÛzefa Gawliny
na Belconnen, ktÛrπ  Klub Or≥a Bia≥ego zawsze popiera≥
i nadal bÍdzie popiera≥, z uczestnictwa w tej Akademii
nie skorzysta≥a, poniewaø åwiÍto to bÍdzie obchodzi≥a
we w≥asnym zakresie, jak to poda≥a autorka artyku≥u w
Polonet, pani Beata Tworek-Matuszkiewicz.

Z zaproszonych oficjalnie goúci byli obecni: Wielebny
ks. Edward Budzi≥owicz, radca handlowy i kulturalny
p.o. ambasadora RP. pani Beata StoczyÒska z mÍøem
S≥awomirem i cÛrkπ Justynπ, prezes Rady Naczelnej
Organizacji Polskich w Australii, pan inø. Ryszard
Majchrzak, prezes Rady Organizacji Polskich na
Australijskie Terytorium Sto≥eczne, pan inø. Arkadiusz
Fabjanowski z øonπ, prezes Ko≥a SPK. Kr. 5, pan
Franciszek Machutta z øonπ oraz prezeska Ko≥a Polek,
pani Leokadia Zapaúnik z mÍøem. S≥owo wstÍpne do
Akademii wyg≥osila pani Zofia SÍkalska, ktÛra by≥a
odpowiedzialna za jej prowadzenie. Po czym zosta≥y
odegrane na fortepianie, przez paniπ AdelÍ Miko≥ajczak,
hymny narodowe, polski i australijski. Naleøy teø dodaÊ,
øe hymn polski zosta≥, przy akompaniamencie
fortepanowym, odúpiewany przez obecnych na sali.
Oficjalnego powitania zaproszonych goúci dokona≥
prezes Klubu Or≥a Bia≥ego, pan Andrzej Miko≥ajczak.

W imieniu przedstawiciela Ambasady RP.  pani mgr.
Beaty StoczyÒskiej, przemÛwi≥ jej mπø, pan mgr.
S≥awomir StoczyÒski. Natomiast referat okolicznoúciowy
wyg≥osi≥ prezes SPK. Ko≥a Nr. 5, pan Franciszek
Machutta, po czym nastπpi≥ wystÍp grupy tanecznej
ÑWielkopolskaî we w≥asnym programie. NastÍpnie
wystπpi≥a Kornelia Kaczmarek w grze Melodii Polskich
na flecie. Daniel Korab úwietnie odegra≥ na fortepianie
Polonez OgiÒskiego. NastÍpnie Monika BurzyÒska,
Sylwia Kobia≥ko, Beata Prygiel, Justyna StoczyÒska i
m≥oda przedstawicielka Ko≥a Polek, Kalina Gilbert,
deklamowa≥y utwory polskich autorÛw. Potem zosta≥
wykonany przez MelisÍ Asanin mazurek Chopina na
fortepanie, a Nina Nowak i Anna Szczepanek recytowa≥y
wiersze. ZnÛw wystπpi≥a grupa taneczna
ÑWielkopolskaî, w piÍknych strojach narodowych, pod
kierownictwem pani Krystyny Miko≥ajczak. ZespÛ≥ ten
przygotowuje siÍ do wyjazdu, przy koÒcu tego roku, do
Melbourne na Festiwal PolArt 97.

NaprawdÍ duøπ niespodziankÍ sprawi≥a nam pani
Joanna Dπbrowska w recytacji fragmentÛw ÑKwiaty
Polskieî Juliana Tuwima, ktÛra pokaza≥a nam swÛj

Klub Or³a Bia³ego Ñukryty talentî. Duøπ os≥odπ sta≥ siÍ koÒcowy wystÍp
dobrej gry fortepianowej Kamilii JÛüwik, w wiπzance
Melodii Polskich, oraz Walca Chopina.   ZakoÒczenie
Akademii przypad≥o w udziale pani Zofii SÍk-SÍkalskiej,
ktÛra podziÍkowa≥a wszystkim uczestnikom Akademii i
wszystkim mi≥ym goúciom obchodzπcym wraz z nami,
w Klubie Or≥a Bia≥ego, Narodowe åwiÍto Odzyskania
Niepodleg≥osci 11-go Listopada.

Przy drzwiach wejúciowych na salÍ, zbiÛrkÍ na
utrzymanie szkÛ≥ polskich w Kanberze prowadzi≥y panie
z Ko≥a Polek, M. Cisz i A. ZiÛ≥kowska. Zebranπ sumÍ w
wysokoúci 60 dolarÛw przeznaczono na obydwie szko≥y
polskie na naszym terenie. Wszystkim obecnym, ktÛrzy
obchodzili åwiÍto Odzyskania Niepodleg≥oúci 11-go
Listopada, w Oúrodku Duszpasterstwa Polskiego im.
Jana Paw≥a II w Narrabundah oraz na Akademii w Klubie
Or≥a Bia≥ego, a szczegÛlnie Wielebnym KsiÍøom,
Przedstawicielom Ambasady RP., oficjalnie zaproszonym
Goúciom, Dzieciom i ich Rodzicom ze szko≥y Polskiej na
Phillip, mi≥ym Goúciom i Kierownikom, w imieniu
Zarzπdu Klubu Or≥a Bia≥ego i swoim w≥asnym, uprzejmie
dziÍkujÍ, poniewaø organizacja i protektorat nad
Akademiπ nie naleøπ dzisiaj do ≥atwej pracy spo≥ecznej.

A. MikolaJczak
Prezes K. O. B.

Z okazji åwiπt Boøego Narodzenia oraz Nowego Roku
1998, Zarzπd Klubu Or≥a Bia≥ego sk≥ada serdeczne
øyczenia Wielebnym KsiÍøom, Personelowi Ambasady
RP. w Kanberze, wszystkim organizacjom polskim i ich
cz≥onkom w Kanberze i Queanbeyan, oraz cz≥onkom
K.O.B.

dalszy ci¹g obok

CO NOWEGO W POLSKIEJ SZKOLE W PHILLIP?
Ankieta ANU o Szko≥ach Etnicznych
Szko≥a nasza  z≥oøy≥a pisemnπ odpowiedü na  ankietÍ w
sprawie szkÛ≥ etnicznych, przeprowadzanπ na zlecenie
rzπdu federalnego przez ANU w Kanberze,
zamieszczonπ we wrzeúniowym numerze The Australian.
By≥o to niezmiernie waøne ze wzglÍdu na
prawdopodobieÒstwo ograniczenia dofinansowaÒ dla
szkÛ≥ etnicznych  w ca≥ej Australii.  W sprawie tej bardzo
duøo pracy i inicjatywy w≥oøy≥ p. O. Gancarz, ktÛry
wystπpi≥ na falach eteru w audycjach polskich dla Sydney
i dla Melbourne. Chodzi≥o o to, aby ca≥a nasza grupa
etniczna dowiedzia≥a siÍ o prowadzonej ankiecie, oraz
øeby wykaza≥a zainteresowanie i  odpowiedzia≥a na
poruszonπ w ankiecie kwestiÍ potrzeby istnienia szkÛ≥
etnicznych.  Fundusze rzπdowe sπ dla nas istotne, gdyø
u≥atwiajπ nam prowadzenie szkÛ≥ etnicznych w celu
utrzymania jÍzyka polskiego oraz kultury polskiej wúrÛd
naszych dzieci i m≥odzieøy.



Grudzieñ 1997 7

Komisja O�wiatowa - ci¹g dalszy

dokoñczenie na stronie 20

Czytelnikom Czytelnikom Czytelnikom Czytelnikom Czytelnikom Kroniki PoloniiKroniki PoloniiKroniki PoloniiKroniki PoloniiKroniki Polonii
i Wszystkim Rodakomi Wszystkim Rodakomi Wszystkim Rodakomi Wszystkim Rodakomi Wszystkim Rodakom

Weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz

Szczê�liwego Nowego Roku 1998
¿yczy

RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja

DziÍkujemy p. Stefanowi Gajewskiemu za przygotowanie
pisemnej odpowiedzi na ankietÍ oraz p. Olkowi
Gancarzowi za poúwiÍcony czas i pracÍ dla naszej
spo≥ecznoúci. By≥o to bardzo waøne dla nas wszystkich
Piknik
12 paüdziernika spora grupa rodzicÛw i dzieci naszej
szko≥y wraz z kierownikiem M. Stawskim wziÍ≥a udzia≥
w pikniku nad jeziorem Ginninderra, zorganizowanym
przez szko≥Í w Melba.  Mieliúmy okazjÍ do zakupienia
smacznego posi≥ku i nawiπzania mi≥ych kontaktÛw.
Pogoda dopisa≥a.
DzieÒ SzkÛ≥ Etnicznych
W dniu 25 paüdziernika szko≥a nasza uczestniczy≥a w
Dniu  SzkÛ≥  Etnicznych. Impreza ta, organizowana
corocznie, zebra≥a m≥odzieø, nauczycieli i organizatorÛw
z ponad 17 szkÛ≥ etnicznych w Kanberze, tym razem w
Phillip College.  Na to miÍdzykulturowe spotkanie
przybyli  politycy obu partii w osobach pani  senator M.
Reid,  szefa partii ALP pana W. Berry  oraz  pani K.
Carnell, g≥owy naszego rzπdu w  ACT.
Stoiska poszczegÛlnych szkÛ≥, oraz wystÍpy artystyczne,
mia≥y miejsce na I piÍtrze budynku, a sprzedaø potraw z
rÛønych krajÛw na froncie szko≥y.  Mieliúmy okazjÍ
spotkaÊ inne grupy etniczne,  ktÛre prowadzπ tak jak i
my naukÍ jÍzyka ojczystego dla swojej m≥odzieøy.
WystÍpy artystyczne doda≥y uroku i atrakcyjnoúci
imprezie. Nasze dzieci wystÍpowa≥y w tym roku z
dwoma piosenkami, nawiasem mÛwiπc bardzo
pogodnymi i rytmicznymi.  Mimo to, øe widownia nie
rozumia≥a treúci piosenek, jednak w≥πczy≥a siÍ do úpiewu
naszych dzieci, klaszczπc do rytmu.  Gratulujemy za to
im szczegÛlnie, gdyø by≥y to nasze najm≥odsze dzieci z
klasy ÑOî i z Ñ1-2î. DziÍki  pracy pani Iwony
Staniewskiej, naszej nauczycielki klasy zerowej, i jej
wielokrotnym prÛbom z dzieÊmi, uda≥o siÍ  to wykonaÊ.
DziÍkujemy Iwono za wytrwa≥oúÊ.
Stoisko naszej szko≥y  udekorowane by≥o plakatami o
Polsce,  wykonanymi przez uczniÛw z klasy 5 i 6,  oraz
strojami krakowskimi. Do wglπdu dla wszystkich by≥y
prace uczniÛw, ich zeszyty, wypracowania, testy,
programy, a nawet nasz nowy zmodyfikowany program
dla klas 11-12,  ktÛry zatwierdza Departament Edukacji.
By≥a teø  Kronika naszej szko≥y i inne pamiπtki szkolne.
Wszyscy odwiedzajπcy, wraz z przyby≥ymi politykami,
z zainteresowaniem oglπdali wystawione prace
m≥odzieøy, jednoczeúnie dopytujπc siÍ  o  iloúÊ uczniÛw,
program, frekwencjÍ, zainteresowanie rodzicÛw i
rezultaty naszej wspÛlnej pracy.  Byliúmy mile zaskoczeni,
bo odwiedzi≥o nas aø 5 politykÛw .

Prowadziliúmy rÛwnieø stoisko z polskimi wyrobami,
g≥Ûwnie z ciastami dostarczonymi przez rodzicÛw
naszych uczniÛw. Sprzedawaliúmy teø  hamburgery i
kie≥baski dla uzyskania dodatkowych funduszy na
szko≥Í.
Wszystko to uda≥o siÍ dziÍki pracy i dedykacji  cz≥onkÛw
Komisji Oúwiatowej,  rodzicÛw, nauczycieli  oraz
kierownika  Marka Stawskiego, ktÛry  koordynowa≥ i
reprezentowa≥  nasze obydwie polskie szko≥y.
DziÍkujemy serdecznie wszystkim, ktÛrzy poparli nas i
przyczynili siÍ do sukcesu tej imprezy.  Powinnam tu
nadmieniÊ, øe kierowniczka szko≥y w Melba, pani M.
RzÍúnicka, osobiúcie przynios≥a ciasto na nasze stoisko.
DziÍkujemy za ten mi≥y gest.
Obydwie nasze szko≥y stanowiπ po 3 szko≥ach chiÒskich
drugπ co do wielkoúci  etnicznπ grupÍ w szkolnictwie
etnicznym w ACT.
Akademia 11 Listopada
W dniu 11 listopada, w Klubie Or≥a Bia≥ego, odby≥a siÍ
Akademia upamiÍtniajπca wielkπ rocznicÍ Wyzwolenia
Polski.  Szko≥a nasza jako jedyna ze szkÛ≥ polskich
uczestniczy≥a w tej uroczystoúci z recytacjami i muzykπ
prezentowanπ przez uczniÛw klas m≥odszych i starszych.
PiÍknπ recytacjÍ mia≥a rÛwnieø nauczycielka klasy 11/
12  p. Joanna Dπbrowska.  Na akademii by≥ rÛwnieø
obecny kierownik p. Marek Stawski, p. Stefan Gajewski
oraz przedstawicielka Komisji Oúwiatowej w osobie p.
Teresy BurzyÒskiej.  Cieszymy siÍ, øe dzieci nasze
poúwiÍci≥y czas na przygotowanie tego programu i
uúwietni≥y wystÍpami akademiÍ.
Zabawa Andrzejkowa
W dniu 29 Listopada w Klubie SPK odby≥a siÍ Zabawa
Andrzejkowa organizowana przez naszπ szko≥Í.
Przyby≥a liczna grupa naszej m≥odzieøy szkolnej z klas
najstarszych, oraz ich rodzice i znajomi. By≥y teø osoby
nie zwiπzane z polskπ szko≥π, a lubiπce siÍ zabawiÊ.
OgÛlnie mÛwiπc, frekwencja dopisa≥a. Bawiliúmy siÍ
úwietnie przy  muzyce z dyskÛw, domowych ciastach,
pπczkach p. Basi Baranowskiej (mamie Izy z klasy 1/2,
Julii z klasy 3/4  i  Gosi z klasy 9/10), oraz zakπskach
przygotowanych przez p. JadziÍ ZarÍbskπ (mamÍ
naszego 12-klasisty Adriana ZarÍbskiego).
Pan Olek Gancarz i pani Joanna Dπbrowska (nauczycielka
11/12 klasy) prowadzili zabawÍ z humorem w iúcie
profesjonalnym  stylu.
Najwaøniejszym punktem zabawy  by≥o  rozdanie
naszym 12-klasistom plakietek  za  ukoÒczenie polskiej
szko≥y.  Kierownik szko≥y p. Marek Stawski dokona≥
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W dniu 27 listopada br. z≥oøy≥ swe listy
uwierzytelniajπce nowy Ambasador RP w Australii, pan
dr Tadeusz Szumowski. Australia, to pierwsza jego
placÛwka dyplomatyczna, gdzie wystÍpuje w roli
ambasadora. Mamy nadziejÍ, øe bÍdzie z tej pracy
zadowolony, pomimo nawa≥u nowych obowiπzkÛw.

Witamy rÛwnieø serdecznie paniπ AgatÍ - ma≥øonkÍ
pana Ambasadora, oraz trzech budrysÛw, czyli synÛw
paÒstwa Szumowskich. Serdecznie witajπc na

Witamy Nowego Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Australii
antypodach Pana Ambasadora w imieniu
zorganizowanej Polonii Kanbery øyczymy mu jak
najmniejszej iloúci k≥opotÛw i trosk, za to wielu
sukcesÛw. Ze swojej strony deklarujemy przyjaüÒ i
wsparcie, skromne bo skromne, ale bardzo cenne, bo
moralne, z serca p≥ynπce.

Rada Organizacji Polskich w Kanberze
Arkadiusz Fabjanowski

Prezes

Bal Andrzejkowy

Po kilku nieudanych kanberskich balach, tegoroczny Bal
Andrzejkowy, ktÛry odby≥ siÍ w Sali Klubu S.P.K.w
Kanberze, przywrÛci≥ nam wiarÍ w to, øe moøna urzπdziÊ
imprezÍ u nas w stolicy i nie odwo≥ywaÊ jej z powodu
braku zainteresowania.

W≥aúnie przez liczne wziÍcie udzia≥u w sobotnim balu
pomogliúmy polskim szko≥om, niestety ciπgle
borykajπcym siÍ z k≥opotami finansowymi. Z wielkπ
przyjemnoúciπ mogÍ powiedzieÊ, øe bal wypad≥
wspaniale, ku zadowoleniu organizatorÛw, szko≥y
polskiej z Phillip, oraz wszystkich gosci.

By≥ to rÛwnieø waøny moment dla czterech uczniÛw
tej szko≥y, albowiem otrzymali oni  úwiadectwa
dojrza≥oúci. Sπ to Ola Kalinowska, Ania Gajewska, Ania
Szczepanik oraz Adrian ZarÍbski. Serdecznie przemÛwi≥
do nich kierownik szko≥y pan Stawski, po czym wrÍczono
im pamiπtkowe plakietki.

Na sali by≥o kilku AndrzejÛw z Andrzejem
Grabowskim na czele (Ba≥tyk zaprasza) a wiÍc  úpiewano
solenizantom Ñsto lat, sto lat!î. By≥o weso≥o,
sympatycznie, a nastrÛj iúcie balowy. Na piÍknie
przybranej sali taÒczy≥o ponad sto osÛb. Serce siÍ

radowa≥o na ten widok. Doskona≥y pomys≥ z muzykπ  z
taúmy, bo nie martwiono siÍ, czy wystarczy pieniÍdzy
na op≥acenie orkiestry. Muzyka by≥a niez≥a, moøe trochÍ
za g≥oúna.

Jak bardzo jesteúmy patriotyczni, okaza≥o siÍ przy
loterti fantowej: jeden wielki patriota, pan Kaz Z., tak
bardzo popiera≥ szko≥Í, øe od sprzedajπcych bilety na
loterii piÍknych studentek wykupi≥ prawie wszystkie
bloczki. Drugi patriota, pan G. N., wygra≥ wielki kosz
niespodzianek, po czym odda≥ ten kosz na aukcjÍ.
Koszyczek zosta≥ przelicytowany za 50 dolarÛw i sta≥ siÍ
w≥asnoúciπ nastÍpnych patriotÛw pp. K. P. By≥o jeszcze
wiÍcej patriotÛw, jak pan R., ktÛry przelicytowa≥ butelkÍ
szampana za  $ 25. Jednym s≥owem patrioci oddawali i
patrioci kupowali, a wszystko to pod has≥em ÑPomagamy
Polskim Szko≥omî, ÑFrontem do M≥odzieøyî, ÑM≥odzieø
to nasza przysz≥oúÊî.

Wychodzπc z Balu przed pÛ≥nocπ zostawi≥am za sobπ
roztaÒczonπ salÍ, rozeúmiane twarze goúci, oraz cia≥o
pedagogiczne szko≥y polskiej z Phillip wielce
zadowolone, bo Bal by≥ wspania≥y.

Irena ålawka-Bell

DzieÒ 23 listopad by≥ niezwykle ciep≥y i wed≥ug moich
polskich standardÛw, prawdziwie Ñmajowyî. Jadπc tego
dnia do koúcio≥a polskiego na mszÍ úwiÍtπ nie zdawa≥em
sobie sprawy z tego, øe bÍdÍ úwiadkiem innego
Ñmajowegoî wydarzenia. Niezwyk≥y (nawet jak na
niedzielÍ) t≥um pod koúcio≥em oraz biel sukienek i koszul
wyrÛøniajπca grupÍ dzieci uúwiadomi≥y mi co to za
úwiÍto - Pierwsza Komunia åwiÍta!.

Msza úwiÍta odprawiana przez Ks. Edmunda
Budzi≥owicza rozpoczÍ≥a siÍ od przedstawienia
zebranym dziesiÍciorga dzieci przystÍpujπcych do
Komunii: Kasia Stawska, Monika BurzyÒska, Ania Korab,
Jessica Strzelecka, i Jessica Jancewicz wyglπda≥y jak
krÛlewny w swoich d≥ugich bia≥ych sukniach i we
wianuszkach na g≥owie, natomiast Adaú Gajewski, Lech
Horbacki, Alan Zimny, Zachaú Gancarz i Micha≥ DuÒski
wyglπdali niezwykle przystojnie w bia≥ych koszulach i
ciemnych muszkach. Dzieci nie tylko piÍknie wyglπda≥y,
ale rÛwnieø piÍknie pomaga≥y ksiÍdzu w odprawianiu
mszy úwiÍtej: wszystkie czytania, modlitwy i piosenki,
do ktÛrych przygrywa≥ na gitarze Leszek Stawski, by≥y
po mistrzowsku wykonane przez bohaterÛw
uroczystoúci. Dzieci po kolei podchodπce do mikrofonu
sprawia≥y wraøenie aktorÛw, ktÛrzy w≥oøyli ca≥e swoje

serce i energiÍ w zapamiÍtanie nie≥atwych przecieø rÛl.
Ksiπdz Edmund, niczym reøyser ca≥ego spektaklu,
czuwa≥ nad porzπdkiem mszy, do ktÛrej przygotowywa≥
swoich ma≥ych aktorÛw przez 8 miesiÍcy!

OúmiomiesiÍczna praca sprawi≥a, øe dzieci, tydzieÒ
wczeúniej przyjÍte przez ksiÍdza w poczet ministrantÛw,
znajπ teraz ca≥π mszÍ úwiÍtπ po polsku oraz úpiewajπ z
pamiÍci ponad dwadzieúcia pieúni religijnych.

Praca ks. Edmunda zosta≥a doceniona przez wszystkich
wiernych bÍdπcych úwiadkami tej uroczystoúci, a przede
wszystkim  przez rodzicÛw dziesiÍciorga dzieci. Na
zakoÒczenie mszy pani Teresa BurzyÒska oraz Olek
Gancarz z≥oøyli gorπce podziÍkowania ksiÍdzu w imieniu
rodzicÛw, ktÛre ksiπdz przyjπ≥ mÛwiπc , w skromnoúci
swojej, øe robi≥ wszystko Ñna chwa≥Í Bogaî.

Rodzicom dzieci naleøπ siÍ s≥owa uznania za piÍknie
udekorowany KoúciÛ≥. UwagÍ wszystkich zebranych
przyciπga≥y bukiety kwiatÛw oraz dziesiÍÊ planszy
wiszπcych na úcianach, a przedstawiajπcych zdjÍcia i imiÍ
przystÍpujπcego do komunii dziecka oraz symbole
eucharystyczne. Ca≥a uroczystoúÊ mia≥a charakter bardzo
odúwiÍtny i z pewnoúciπ w niejednym oku zakrÍci≥a siÍ
≥za na wspomnienie w≥asnej pierwszej komuni z przed
wielu lat..

Joanna Dπbrowska

Pierwsza Komunia �wiêta w Ko�ciele Polskim
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Now that Christmas is approaching and our Institute has
had one and half years of growth and development, it is
time to take stock and see what we have achieved and
what we have failed to achieve. We have been busy since
the 19th of April 1995 when we received our first Grant.
During this time we have established the structure of the
Institute and we have invited selected people to join. At
present we have one Honorary Member and 42 Ordi-
nary Members scattered all over Australia. We also pre-
pared the Aims of the Institute and the Constitution. We
had the Inaugural Meeting on 11.2.96, at which the Mem-
bers decided to form the Institute, approved its Aims
and Constitution, decided to incorporate  the Institute
and elected the Director and his Committee.

We also adopted our slogan ìPreserving Polish Sagaî
and with some difficulties achieved our logo .. The Owl
.. which now appears on our Seal and letterhead. At this
stage the Institute was officially launched on Wednes-
day the 17th of July 1996 at a ceremony held at the SPK
Boardroom. It was a very successful launch.

Mr. Felix Parry-Pisarewski made a gift of $3000, with
which to buy 10 Sony BM18 professional standard tape
recorders. Hence in gratitude our Oral History project is
named after Him.

We have arrived at an agreement of co-operation with
the National Library of Australia in Canberra. We collect
as much of the written or oral history material as we
can, and after sorting, describing, assessing and catalogu-
ing we lodge that material with the National Library of
Australia, where it will be preserved in perpetuity and
made available to the public.

The National Library of Australia, with some help
(names) from me, commenced an Oral History Project of
their own entitled: ìProminent Poles now living in Aus-
traliaî. A small number of Oral History interviews have
been conducted so far by Dr. Barry York. Polish Ex-Serv-
icemen in Canberra have kindly provided a large work
room free of charge for our use. They are continuing to
do so. This is where all our collected historical material
is gathered and worked on. A voluntary team of 3 Polish
lady librarians, who work at the National Library and
know the standards required, spend an evening or two
sorting, assessing, describing and cataloguing the writ-
ten historical material as it arrives from the îfieldî. Those
ladies are the key to our ability to prepare the material
received, and I would like to officially record the Insti-
tuteís gratitude for their public-spirited voluntary work.
A further team of two have the task of assessing and cata-
loguing Oral History magnetic tapes as they arrive from
our Representatives. As of today, a total of 30 interviews
on tape have been deposited at the National Library. More
will follow. I am grateful to Dr. Adam BabiÒski for his
excellent work with this Collection.

Following a couple of suggestions and the advent of a
professional photographer offering to help, it has been
decided to start a ìPhotographic History Collectionî of
the Institute. Mr. Andrew B. Sikorski of ìArt Atelierî has
undertaken to manage the Collection. Thus we are now
able to receive photographic records of organisational life.
There is one unalterable provision, and that is that those
photographs have to be very clearly described with
EVENT, LOCATION, NAMES, DATE, perhaps com-
ments. Otherwise we CANNOT accept them. Each photo,
not just the page or album. Black and white photos fade
less and last longer so they are preferable to beautiful
but fading colour.

Polish Historical Institute in Australia
Incorporated in A.C.T

So all is ready and some written or taped material is
coming in, but oh so slowly. I would like lots more at a
faster rate. I would also like contributions from all Rep-
resentatives and Members and not just a few ìold
faithfulsî.

Our publicity has resulted in a number of articles in
various publications in Australia in both Polish and Eng-
lish, as well as at least 2 articles in the press in Poland. In
addition to that there were two interviews with me in
the Polish Programme on the Ethnic Radio. During the
early formative months of the Institute I received some
practical and quite a lot of moral support from our friend
Senator Margaret Reid. Her help was very encouraging
to me. Her Excellency the Polish Ambassador Dr.
Agnieszka MorawiÒska graciously accepted the Honor-
ary Membership of the Institute, thereby conferring ap-
proval of its Aims and work. I would like to put on record
the unfailing help and moral support received from Dr.
MorawiÒska, for which I am grateful. I believe that she
is now the Custodian of Art Treasures at the Royal Pal-
ace in Warsaw. A vast and most responsible job. On be-
half of the Institute I wish her lots of success. The new
Polish Ambassador, Dr. Tadeusz A. Szumowski, is a his-
torian specialising in modern history. I welcome him and
look forward to advice and co-operation. Unfortunately
our field representatives and interviewers for Oral His-
tory find that people are reluctant to participate in Oral
History interviews. It all is so unfamiliar to past or present
activists in Polish organisational life and it requires some
effort to prepare for the proposed interview .. so they
say No. That is perhaps a loss, but one needs to be per-
sistent and persuasive, so every interview is an achieve-
ment. The collection of extracts from organisational ar-
chives also meets with  reluctance to make a decision.
The presidents and committees know, that sooner or  later
they will have to do something with their records of 40-
odd years of organisational activity ... but not just now
... maybe in a year or two ... and so they procrastinate!
Eventually we will get most of the historical material still
available, but we need it now.  The grantors want solid
results for their money, and I have to show that their
money is spent well, usefully and carefully. Perhaps you
will help by talking with friends about the need to ìPre-
serve Polish Sagaî, to leave a trace of our existence by
ensuring that historical materials, that no one uses, in
hands of organisations or individuals, are now given to
the Institute for preparation and lodgement with the
National Library of Australia, where they will be pre-
served and made available in the future. The historical
materials we are trying to collect are those relating to the
life, trials and achievements of Polish immigrants after
they arrived in Australia. The ìAustralian Contentî has
to be substantial and what happened before arrival in
Australia is acceptable as a background to the person
concerned, but we are documenting the history of Polish
immigrants in Australia. That about describes our efforts
and trials. The slow progress will, I believe, accelerate in
time. We are persistent and we are slowly winning, so I
feel that the first 19 months have been a success and I am
optimistic for the future.

May I wish you and yours a very joyous Christmas
and a healthy, happy and prosperous new year.

Andrew Kleeberg
Director



K¹cik dla M³odzie¿y
Marzy mi siÍ øycie piÍkne, pe≥ne...,

czyli jak wyobraøam sobie moje doros≥e øycie
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Moje doros≥e øycie jest juø tuø, tuø za rogiem. 5-tego
listopada skoÒczy≥am 18 lat, czyli wed≥ug prawa jestem
juø doros≥a, to znaczy mogÍ kupowaÊ alkohol, chodziÊ
do klubÛw nocnych, g≥osowaÊ. Nie ma juø dla mnie
øadnych ograniczeÒ zwiπzanych z wiekiem. RÛwnieø
skoÒczy≥am szko≥Í i zaczyna siÍ dla mnie nowe øycie.
Jak ja sobie je wyobraøam?.....

BÍdÍ tancerkπ s≥ynnπ na ca≥ym úwiecie. BÍdÍ taÒczy≥a
w najs≥ynniejszych miejscach úwiata, na Broadwaju, w
Paryøu, w Londynie. Moje imiÍ bÍdzie znane wszÍdzie.
Za≥oøÍ swoje w≥asne studia nauki taÒca. Nie tylko bÍdÍ
s≥ynnπ tancerkπ, ale rÛwnieø choreografem. BÍdÍ
choreografowa≥a przerÛøne taneczne wystÍpy, muzykale,
taÒce w filmie i teatrze, nie wspominajπc juø o
choreografii wystÍpÛw Michaela Jacksona. BÍdÍ
oczywiúcie taÒczy≥a obok niego i wielu innych s≥awnych
tancerzy i  tancerek. Ale proszÍ nie martwiÊ siÍ, nawet
wtedy kiedy bÍdÍ s≥ynna i bogata, bÍdÍ nadal pamiÍta≥a
Paniπ jako najlepszπ nauczycielkÍ w szkole i zadedykujÍ
tylko dla Pani jeden z moich wystÍpÛw. Za≥atwiÍ dla Pani
rÛwnieø bezp≥atnie najlepsze miejsca na sali....................

A moøe bÍdÍ s≥ynnπ prawniczkπ, wygrywajπcπ w
sπdzie nawet najtrudniejsze rozprawy? Sprawa typu ëO.J.
Simpsoní bÍdzie dla mnie niczym szczegÛlnie trudnym.
CzujÍ w sobie wrodzony talent przekonywania i
udowadniania. Zawsze mama mi powtarza≥a, øe w naszej
rodzinie nie ma nikogo z takimi zdolnoúciami jak moje
w k≥Ûceniu siÍ i udowadnianiu swojej racji. Juø czujÍ, øe
Prezydent Clinton bÍdzie korzysta≥ z moich us≥ug, jeúli
znowu popadnie w jakieú tarapaty. Kiedy profesorowie
na uniwersytecie dowiedzieli siÍ o moim zainteresowaniu
siÍ prawem, to natychmiast zorganizowali specjalne
wyk≥ady tylko dla mnie. Oczywiúcie bÍdÍ mia≥a duøo
pieniÍdzy i same luksusy......................

A moøe wyjdÍ za mπø za ksiÍcia i zostanÍ ksiÍøniczkπ?
CzujÍ, øe jestem do tego urodzona. BÍdÍ mia≥a najlepsze
stroje na úwiecie, mieszka≥a we wspania≥ych pa≥acach,
jeüdzi≥a najlepszymi samochodami, podrÛøowa≥a po
ca≥ym úwiecie i robi≥a na cokolwiek bÍdÍ mia≥a ochotÍ.
BÍdÍ dobrπ ksiÍøniczkπ, bÍdÍ opiekowa≥a siÍ biednymi i
tymi, ktÛrzy z rÛønych wzglÍdÛw potrzebujπ pomocy.
Nie bÍdÍ egoistkπ, tylko bÍdÍ siÍ dzieli≥a tym co mam.
BÍdÍ piÍknπ, dobrπ, no i oczywiúcie mπdrπ ksiÍøniczkπ.
MÛj ksiπøÍ bÍdzie przystojny, czu≥y i dobry. BÍdzie
s≥ucha≥ swojej piÍknej mπdrej øony i bÍdzie jπ bardzo,
bardzo kocha≥..............................

Ale wracajπc do rzeczywistoúci, myúlÍ, øe moje doros≥e
øycie nie bÍdzie aø takie......Ñwyjπtkowe!î. W nastÍpnym
roku planujÍ rozpoczπÊ studia w Kanberze. Nie bÍdÍ
studiowa≥a ani taÒca, ani prawa, natomiast bÍdÍ
studiowa≥a Communications degree, w specjalnoúci
Advertising/Marketing. MyúlÍ, øe bÍdπ to ciekawe studia
i po ich ukoÒczeniu dostanÍ dobrπ, interesujπcπ pracÍ.
ByÊ moøe zrobiÍ drugi dyplom..... w prawie?! Ale narazie
jeszcze nic nie postanowi≥am. MyúlÍ, øe czeka mnie nowe

Praca semestralna Anny Gajewskiej, klasa 12, Polska Szko≥a PrzedmiotÛw Ojczystych w Phillip
øycie na uniwersytecie i czujÍ, øe po 6 latach bycia w
tym samym miejscu nauki, jestem gotowa na zmianÍ.
Ma≥o tego, ja chcÍ tej zmiany. MyúlÍ, øe spotkam na
studiach duøo ciekawych ludzi, a moøe teø przysz≥ego
mÍøa, moøe nie ksiÍcia ale przystojnego i ciekawego
m≥odego mÍøczyznÍ. Studia moje bÍdπ trwa≥y trzy lata,
a pÛøniej planujÍ pracowaÊ albo dalej studiowaÊ, lub
jedno i drugie.

Moim marzeniem jest rÛwnieø kontynuowanie taÒca.
Chcia≥abym braÊ udzia≥ w muzykalach i innych
wystÍpach. Wszyscy mi powtarzajπ bym nie zmarnowa≥a
swego talentu. Chcia≥abym to robiÊ na zasadzie hobby.

Wczeúniej czy pÛüniej myúlÍ, øe wyjdÍ za mπø. Raczej
pÛüniej, bo chcia≥abym cieszyÊ siÍ moim øyciem i byÊ
niezaleønπ. Gdy wyjdÍ za mπø chcia≥abym mieÊ dzieci,
maksimum czworo, ale tak naprawdÍ to dwoje pewnie
wystarczy. Chcia≥abym mieÊ ≥adny i wygodny dom,
dwupiÍtrowy z basenem i piÍknym ogrodem. Dzieci
poúlÍ do dobrych katolickich szkÛ≥ i zapiszÍ ich na rÛøne
zajÍcia sportowe. RÛwnieø zanim bÍdÍ mia≥a dzieci,
chcia≥abym podrÛøowaÊ z mÍøem dooko≥a úwiata.
Chcia≥abym pracowaÊ w Europie przez co najmniej rok i
przy tej okazji podrÛøowaÊ gdzie tylko siÍ da.

Jestem realistkπ i nie spodziewam siÍ jakichú
niesamowitych rzeczy w moim øyciu, ale kto wie? Trudno
przewidzieÊ co siÍ stanie, choÊ marzyÊ moøna.
Chcia≥abym mieÊ szczÍúliwe i ciekawe øycie. Wiem, øe
zaleøy to ode mnie, od mojej inicjatywy. Cz≥owiek nie
moøe siedzieÊ i czekaÊ na niewiadomo co. Trzeba
samemu chcieÊ i mieÊ jakiú cel. W øyciu jest waøne aby
byÊ ambitnym i mierzyÊ wysoko. Jeúli cz≥owiek coú chce
bardzo osiπgnπÊ, to musi teø bardzo pracowaÊ. Nic nie
przychodzi samo. Tyle ile pracy cz≥owiek w≥oøy, tyle
otrzymuje wynikÛw.  Øycie nie jest ≥atwe, ale przynosi
wiele satysfakcji i radoúci.

 MyúlÍ, øe jestem pozytywnπ osobπ i to powinno pomÛc
mi w øyciu. LubiÍ siÍ úmiaÊ i mam poczucie humoru,
ktÛre juø teraz nie raz mi pomog≥o w trudnych sytuacjach.
Jestem przygotowana, øe øycie nie koniecznie bÍdzie tak
mi siÍ uk≥ada≥o jak bym chcia≥a i wiem, øe tak to jest.
Nawet øycie ksiÍøniczki moøe byÊ bardzo
nieszczÍúliwe........... Ale mnie nic nie przeraøa.
Rozpoczynam swoje doros≥e øycie z optymizmem.
Czekam na kaødy dzieÒ i wiem, øe kaødy z nas ma swoje
w≥asne drogi i ja mam swojπ. Nie prÛbujÍ do nikogo
przyrÛwnywaÊ siÍ, przede mnπ jest moje øycie.

Anna Gajewska

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



Grudzieñ 1997 11

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

Czerwcowy konkurs dla m³odzie¿y z klas starszych z
Polskiej Szko³y w Phillip na opowiadanie o w³asnych
marzeniach podró¿niczych nagrodzi³ czwórkê uczniów z
klasy 11 i 12. W poprzednim numerze Kroniki Polonii
opublikowane zosta³y prace Niny Nowak, która otrzyma³a
I miejsce, oraz Krzysia Urbaniaka, II miejsce. Tym razem
przedstawiam prace Ani Gajewskiej oraz Oli Kalinowskiej,
które zajê³y równorzêdne III miejsce. Jeszcze raz gratulujê
wszystkim nagrodzonym i ¿yczê ca³ej m³odzie¿y i ich
nauczycielom wspania³ych wakacji, wielu ciekawych
przygod i realizacji marzeñ podró¿niczych, i nie tylko.

Basia Meder

Ola Kalinowska ma 17 lat. Mieszka w Australii od 1986
roku. Podoba jej siÍ øycie w Australii ale rÛwnieø tÍskni za
rodzinπ w Polsce i chcia≥aby czÍsto ich odwiedzaÊ. Marzy o
wielu podrÛøach i pragnie poznaÊ úwiat.

Marzenia podrÛønicze Oli
PodrÛø Pani Meder jest inspiracjπ dla m≥odych
podrÛønikÛw jak ja. Nie mieliúmy jeszcze szansy
zwiedziÊ wielu czÍúci úwiata i egzotyczne kraje majπ dla
nas pewien urok. Jako øe nie widzÍ w mojej bliskiej
przysz≥oúci jakiejú wyjπtkowej podrÛøy, muszÍ sobie
trochÍ pomarzyÊ......

ZacznÍ chyba od Afryki, bo od dawna interesuje mnie
ten Czarny Lπd. ProszÍ pamiÍtaÊ, øe w moich marzeniach
nie ma walk. Nie mam zamiaru spÍdzaÊ duøo czasu w
drogich, piÍciogwiazdkowych hotelach, wiÍc wybiorÍ
sobie jakieú tanie, nie-za-wygodne miejsca do spania.
Mam nadziejÍ, øe to mi pomoøe zrozumieÊ, jak wiÍkszoúÊ
ludnoúci afrykaÒskiej mieszka, bo zobaczÍ prawdziwy
kraj a nie turystyczny obrazek.

WyruszÍ z Australii albo w úrodku lata, albo na
poczπtku. Na Czarnym Lπdzie zamierzam ujeüdziÊ
wielb≥πda i na jego grzbiecie przemierzyÊ SaharÍ.
PodziwiaÊ bedÍ piramidy, p≥ynπÊ Nilem oraz oglπdaÊ
egzotyczne zwierzÍta. ZwiedzÍ rÛwnieø Maroko, AlgeriÍ
i Egipt oraz kilka innych úrodkowo-afrykaÒskich krajÛw.
Najbardziej interesuje mnie ich historia, ale nie
wspÛ≥czesna, bo zawiera za duøo polityki. Moøe wpadnÍ
teø do Afryki Po≥udniowej, po drodze do Ameryki
Po≥udniowej, ktÛra jest nastÍpnym etapem mojej
wymarzonej podrÛøy.

Poniewaø jest to podrÛø historyczna, Ameryka
Po≥udniowa i Meksyk sπ moimi nastÍpnymi celami. Tu
chcÍ poznaÊ kultury MajÛw, InkÛw i AztekÛw i zwiedziÊ
ruiny ich miast. Interesuje mnie, co by≥o powodem
upadku tych wielkich cywilizacji. ZacznÍ od wÍdrÛwki
wzd≥uø pasma gÛr AndÛw na zachodzie kontynentu,
gdzie wÍdrowa≥abym z namiotem. NastÍpnie zobaczÍ
inne interesujπce i niezwyk≥e miejsca, o ktÛrych muszÍ
siÍ dowiedzieÊ. Chcia≥abym rÛwnieø podczas tej podrÛøy
poznaÊ prawdziwych Indian AmerykaÒskich, o ktÛrych
czyta≥am kiedyú w ksiπøce Winnetou.

Po zwiedzeniu Ameryki Po≥udniowej wrÛcÍ do domu,
bo ca≥a podrÛø pewnie zajmie mi aø kilka tygodni. Ja
niestety nie mam ca≥ego roku, tak jak Pani Meder, nie
mam teø za duøo pieniÍdzy, øeby siÍ utrzymaÊ. Mam
nadziejÍ, øe kiedyú spe≥niπ siÍ moje wielkie marzenia.

Ola Kalinowska

Ania Gajewska ma 18 lat. Mieszka w Australii od 1982 roku
razem z rodzicami i dwoma braÊmi. Jest weso≥a, pe≥na energii
i pomys≥Ûw. Lubi stawiaÊ sobie trudne cele i realizowaÊ je.

Marzenia podrÛønicze Ani
Podczas oglπdania wystawy fotograficznej ÑAwakening
Dreamsî z podrÛøy dooko≥a úwiata Pani Basi Meder
czu≥am, øe chcia≥abym przeøyÊ podobnπ przygodÍ w
moim øyciu. Rodzice moi zabrali mnie w podrÛø ëdooko≥a
úwiataí gdy mia≥am dziewiÍÊ lat. PamiÍtam jπ dobrze i
mam wiele wspania≥ych wspomieÒ. Wiem jednak, øe
inaczej odbiera siÍ wszystko bÍdπc ma≥ym dzieckiem.
Disneyland, i tego typu atrakcje, by≥y dla mnie
szczegÛlnie ciekawe i zabawne. Teraz dostrzega≥abym
duøo ciekawych innych rzeczy. Mojπ podrÛø dooko≥a
úwiata chcia≥abym odbyÊ razem z koleøankπ. Nie
wykluczam moøliwoúci podrÛøowania solo, ale
wola≥abym mieÊ towarzystwo.

Europa by≥aby centralnym miejscem mojej podrÛøy i
tam chcia≥abym spÍdziÊ najwiÍcej czasu. ZaczÍ≥abym
jednak od Nowej Zelandii, ktÛrπ rÛwnieø odwiedzi≥a Pani
Basia. ZdjÍcie zachodzπcego s≥oÒca na plaøy w Nowej
Zelandii, na wystawie ÑAwakening Dreamsî, zachwyci≥o
mnie i muszÍ stwierdziÊ, øe w≥aúnie to zdjÍcie najbardziej
mi siÍ podoba≥o. Chcia≥abym pojechaÊ w to samo miejsce
i zobaczyÊ na w≥asne oczy taki sam zachÛd s≥oÒca.

Z Nowej Zelandii polecia≥abym do Afryki. MyúlÍ, øe
Afryka jest fascynujπca. Zawsze marzy≥am o zobaczeniu
tego lπdu, jego kultury i przyrody. Oczywiúcie safari,
by≥oby dla mnie jednπ z najwaøniejszych atrakcji.

Z Afryki przenios≥abym siÍ do Europy, by tam spÍdziÊ
co najmniej trzy miesiπce. WrÛci≥abym do W≥och aby
zobaczyÊ miejsca, ktÛrych nie widzia≥am podczas mojej
pierwszej podrÛøy. Z rodzicami nie mieliúmy czasu na
zakupy we wspania≥ych w≥oskich sklepach. Tym razem
chcia≥abym poszaleÊ, zrobiÊ wielkie zakupy i poczuÊ jak
wyglπda øycie nocne. Chodzπc po uliczkach, jeszcze raz
przyglπda≥abym siÍ wspania≥ej architekturze, jakπ we
W≥oszech moøna zobaczyÊ na kaødym kroku.

NastÍpnie pojecha≥abym na d≥uøej do Francji. Paryø
zauroczy≥ mnie bardzo,  gdy by≥am tam po raz pierwszy.
Kilka dni spÍdzi≥abym rÛwnieø w gÛrach, najchÍtniej w
Grenoble, gdzie odbywajπ siÍ zimowe igrzyska
olimpijskie. Po Francji pojecha≥abym do Polski. Tam duøo
czasu spÍdzi≥abym z mojπ rodzinπ. Chcia≥abym rÛwnieø
pojechaÊ w gÛry oraz zobaczyÊ miejsca, ktÛrych nie
widzia≥am podczas pierwszego pobytu, np. Gniezno,
PoznaÒ, Lublin, Szczecin, jeziora Mazurskie, itd.
NastÍpnie chcia≥abym pojechaÊ do Szwajcarii, o ktÛrej
s≥ysza≥am, øe jest piÍkna i koniecznie trzeba jπ zwiedziÊ.
Z Europy polecia≥abym do StanÛw Zjednoczonych, na
FlorydÍ, nastÍpnie do San Francisco i Los Angeles.
Ciπgnie mnie rÛwnieø do Meksyku i mam wielkπ ochotÍ
zwiedziÊ ten kraj.

W drodze powrotnej do Australii zatrzyma≥abym siÍ
na wyspie Tonga i Nowej Kaledonii. Leøπc na plaøy
wspomina≥abym to, co przeøy≥am podczas podrÛøy i
przygotowa≥abym siÍ do faktu, øe moja wielka przygoda
dobiega koÒca. Oczywiúcie wrÛci≥abym z piÍknπ
opaleniznπ!

Anna Gajewska
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HUMOR KRAJOWY

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowa³:

SPK Ko³o Nr 5 Canberra ............. $100,00
Pr J. Jankiewicz, NSW................ $  20.00
W. i A. Melzek ............................ $  20,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

Milion nowych miejsc pracy
obiecuje w ciπgu najbliøszych 4 lat Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Chyba mi siÍ jeszcze pamiÍÊ nie plπcze,
i pamietam to samo has≥o na plakatach minionego
Kongresu Liberalno-Demokratycznego w poprzednich
wyborach parlamentarnych.
(Donosy, 15.9.1997)
Jan Olszewski
oúwiadczy≥, øe wbrew temu, co twierdzi Gazeta Wyborcza,
nie tworzy≥ masonerii w Polsce. ÑNie czujÍ siÍ ani
masonem, ani - jak niektÛrzy twierdzπ - Øydem. Nie
jestem nawet cyklistπ, bo przed wojnπ by≥em na rower
za ma≥y, a potem rodzicÛw na rower nie by≥o juø staÊî -
wyzna≥ by≥y premier  i lider  ROP.
(Wiadomoúci Dnia Polska Online, 13.9.1997)
Danuta Waniek,
szefowa Kancelarii Prezydenta, zachÍca do g≥osowania
na siebie, opowiadajπc dowcipy o blondynkach.
ÑDlaczego blondynki kandydujπ do Sejmu?î - pyta na
spotkaniach z wyborcami. ÑØeby prezydent RP wiedzia≥
co traciî - odpowiada.
(Wiadomoúci Dnia Polska Online, 17.9.1997)
Wyczyny radzieckich pilotÛw
W rejonie naszej po≥udniowo-zachodniej granicy
zakoÒczy≥y siÍ polsko-amerykaÒskie Êwiczenia pilotÛw
ÑOrli Szponî, najwiÍksze manewry lotnicze w Polsce od
dziesiÍciu lat. Ze strony amerykaÒskiej uczestniczy≥y w
nich samoloty F-1Û, F-15 i Herculesy. Polacy wystawili
myúliwce MIG-29, MIG-23 i MIG-21, a takøe samoloty
szturmowe  SU-22. Reporter Gazety Wyborczej pods≥ucha≥,
jak przed jednym z SU-22 mechanik opowiada≥
zdumionym Amerykanom o wyczynach radzieckich
pilotÛw. Jeden z nich potrafi≥ podobno przelecieÊ z Polski
do bazy z trzema magnetowiadami na kolanach i kolekcjπ
øyrandoli w pojemniku na spadochron.
(Wiadomoúci Dnia Polska Online, 17.9.1997)
W Opolu
najwiÍcej g≥osÛw spoúrÛd kandydatÛw SLD otrzyma≥ ten,
ktÛry przyzna≥ siÍ do wspÛ≥pracy ze s≥uøbπ
bezpieczeÒstwa. I dlaczego oni siÍ tak bali przyznawaÊ?
(Donosy, 24.9.1997)
Z og≥oszeÒ prasowych
íSprzedam kombajny zboøowe. WartoúÊ kombajnÛw
moøe byÊ zrÛwnowaøona polowaniami na terenie Polskií.
(Og≥oszeniodawca z Danii).
Donosy, 27.10.1997)
Ze úwiata reklamy
Jest przepis ograniczajπcy reklamÍ alkoholu. WiÍc
wiÍksze browary zaczÍ≥y produkowaÊ jakieú piwo
bezalkoholowe: paskudne i ma≥o gdzie sprzedawane -
bo nie chodzi o to øeby ktoú to pi≥. Chodzi o to øeby spiker
w radio mÛg≥ powiedzieÊ Ñteraz bÍdzie reklama piwa
bezalkoholowegoî i puúciÊ normalnπ reklamÍ piwa.
Podobnie jest zresztπ na billboardach: jak ktoú dobrze z
bliska popatrzy to odkryje gdzieú w rogu napis Ñpiwo
bezalkoholoweî. Czekamy na pierwszego producenta
wÛdki bezalkoholowej. No, chyba øe ustawodawcy bÍdπ
szybsi i wymyúlπ kolejny dziwny przepis ile procent
powierzchni (lub czasu) reklamy ma zajmowaÊ
bezalkoholowoúÊ..
(Donosy, 14.10.1997)

Chyba nie humor...
A moøe by tak
stworzyÊ damski rzπd. Hanna Gronkiewicz-Waltz na
premiera, Hanna Suchocka do MSZ, Franciszka Cegielska
(od 1990 sprawna burmistrz Gdyni) zamiast Millera do
MSWiA, Henryka Bochniarz na gospodarke, moøe Ewa
Tomaszewska (dobrze negocjuje w Komisji TrÛjstronnej)
do Ministerstwa Pracy, Ewa Letowska (by≥a rzecznik
praw obywatelskich) do Sprawiedliwoúci, Magdalena
Fikus do KBN, a Danuta Zagrodzka (kiedyú Polityka
potem GW, teraz korespondentka w Niemczech) na
rzeczniczkÍ rzπdu.
(Donosy, 13.10.1997)
Prezydent
zapowiedzia≥, øe nie ma zamiaru zaakceptowaÊ kaødego
kandydata na premiera jakiego podsunie mu AWS. ÑMusi
to byÊ cz≥owiek o wysokich kwalifikacjach, majπcy
poparcie parlamentuî - moøe jestem naiwny, ale wydaje
mi siÍ, øe kaødy kandydat poparty przez AWS i UW
bÍdzie automatycznie mia≥ poparcie parlamentu.
(Donosy, 14.10.1997)
Minister sprawiedliwoúci (starego rzπdu - (przyp. red.)
Leszek Kubicki powo≥a≥ na trzy dni przed koÒcem
swojego urzÍdowania siedmiu nowych prokuratorÛw
krajowych. Stanowiska te sπ doøywotnie i wiπøπ sie z
uzyskaniem wysokiej pensji - 6000 z≥ miesiÍcznie. WúrÛd
powo≥anych sπ osoby bez przygotowanta
prokuratorskiego. Lista osÛb, ktÛre mia≥y byÊ powo≥ane
do ostatniej chwili by≥a utrzymywana w tajemnicy. Nawet
niektÛrzy z zainteresowanych zostali o tym fakcie
poinformowani telefonicznie w ostatntej chwili.
(Wiadomoúci Dnia Polska Online, 16.10.1997)
Szybko, jeszcze szybciej,
w piπtek w po≥udnie stary rzπd sk≥ada≥ prezydentowi
dymisjÍ. W piπtek rano rzπd zdπøy≥ zamianowaÊ
kolejnych dziewiÍciu urzÍdnikÛw do korpusu s≥uøby
cywilnej i mianowaÊ nowych kandydatÛw na stanowiska
dyrektorÛw generalnych w urzÍdach wojewÛdzkich i
centralnvch.
(Donosy, 20.10.1997)
Minister gospodarki
podpisa≥ porozumienie na zakup uzbrojenia do
úmig≥owca ÑHuzarî w Izraelu. Jeszcze trzy tygodnie
temu rzecznik rzπdu zapewnia≥a, øe rzad powstrzyma
siÍ od strategicznych decyzji, wymieniajπc sprawÍ rakiet
dla ÑHuzaraî jako jednπ z nich. Minister twierdzi, øe
porozumienie nic nie przesπdza - jak nie przesπdza, to
po co je podpisywano?
(Donosy, 14.10.1997)

dokoñczenie obok
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Chyba nie humor... - dokoñczenie
Negocjacje koalicyjne trwajπ
ale ípojawi≥y siÍ pewne trudnoscií. Unia nie chce, by AWS
jednostronnie zg≥asza≥a kandydata na premiera, i, jak
mÛwi Janusz Onyszkiewicz, by≥a postawiona w sytuacji
Adama w raju - íAdamie, wybierz sobie øonÍí.
Krzaklewski ≥agodzi. Unia chce, by Balcerowicz by≥
jedynym wicepremierem. AWS chce by by≥o ich kilku.
Unia chce, by Tadeusz Mazowiecki by≥ marsza≥kiem
Sejmu. AWS mÛwi dobrze, ale wtedy nie damy wam MSZ
(a wiadomo øe BÛg i historia rolÍ tÍ powierzajπ
Bronis≥awowi Geremkowi). TrochÍ to przyd≥ugo trwa.
Ale juø zapomnieliúmy, jakie i jak d≥ugie by≥y
przepychanki przy formowaniu rzπdu poprzedniej
koalicji.
(Donosy, 13.10.1997)

WidzÍ ciemno
W uwaøajπcej siÍ za powaønπ stacji radiowej us≥ysza≥em
wypowiedziane przez dziennikarza tej stacji takie
symptomatyczne zdanie: ÑNowy rzπd jest juø od kilku
dni, a pieniÍdzy dla anestezjologÛw ciπgle nie maî. Jeøeli
juø nawet wyszta≥ceni ludzie wyobraøajπ sobie, øe nowy
rzπd przynosi ze sobπ wielki worek pieniÍdzy, to ciemno
widzÍ...
(Donosy, 4.11.1997)

Napewno nie humor...
Sejm
zdazyl jeszcze przyjπÊ uchwa≥Í z okazji 11 listopada. SLD
g≥osowa≥o przeciw, pozosta≥e kluby za. Uchwa≥a oddaje
ho≥d Ñwszystkim Rodakom, ktÛrzy dla wolnej Polski
pracowali, walczyli i ginÍliî, przypomina pÛ≥wiecze, w
ktÛrym wolnoúciowe i demokratyczne aspiracje by≥y
Ñd≥awione przez hitlerowskich i sowieckich okupantÛw,
a nastÍpnie - obcπ naszej tradycji - podporzπdkowanπ
ZSRR komunistycznπ w≥adzÍî.
Rosyjskie MSZ wyrazi≥o Ñg≥Íbokie ubolewanieî, øe
Ñstawia siÍ znak rÛwnoúci miÍdzy hitlerowskimi
najeüdücami i radzieckimi wyzwolicielamiî.
[Zgodnie z radzieckπ propagandπ wyzwalali nas trzy
razy - w 1920, 1939 i 1944-5. Pewnie to jest nadal
obowiazujπca w Moskwie wyk≥adnia - MJ.]
(Donosy, 12.11.1997)
Marsza≥ek Maciej P≥aøyÒski
nie wyklucza formalnej reakcji Sejmowej Komisji Spraw
Zagranicznych na odezwÍ Dumy PaÒstwowej Federacji
Rosyjskiej do polskich pos≥Ûw wystosowanπ z powodu
przyjÍcia uchwa≥y z okazji Dnia Niepodlegloúci. -
Rosjanie dokonali nadinterpretacji uchwa≥y Sejmu RP,
ktÛry oceni≥ tylko fatalne dla Polski ostatnie 50-lecie naszej
historii - powiedzial P≥aøyÒski. Rosyjscy
parlamentarzyúci uznali, øe w uchwale Sejmu RP zosta≥
postawiony znak rÛwnoúci miÍdzy Ñokupantami
hitlerowskimi, ktÛrzy wymordowali miliony Polakowî i
Ñøo≥nierzami radzieckimi, ktÛrzy uwolnili PolskÍ od
faszyzmuî.
(Wiadomoúci Dnia Polska Online, 22.11.1997)
(Post scriptum redakcji Kroniki: Jak mÛwi stare przys≥owie,
Boøe uchroÒ mnie od przyjaciÛ≥, bo z moimi wrogami
juø sam sobie dam radÍ.)
Ksiadz pra≥at Henryk Jankowski
tydzieÒ temu znowu coú palnπ≥ w kazaniu - o
Ñmniejszoúci øydowskiej w polskim rzπdzieî (øe jest
niedopuszczalna). Tym razem za karÍ zosta≥ zawieszony

na rok w obowiπzkach proboszcza parafii úw. Brygidy.
Arcybiskup Goc≥owski doda≥ przy tym, øe jego zdaniem
ksiπdz pra≥at nie jest antysemitπ, jego wina polega na
g≥oszeniu z ambony poglπdÛw politycznych.
(Donosy, 4.11.1997)
Profesor Jerzy Buzek
potwierdza, øe otrzyma≥ propozycjÍ ízajÍcia siÍ sprawπ
organizacji rzπduí. Pytany o ewentualnπ wspÛ≥pracÍ z
Leszkiem Balcerowiczem jako wicepremierem odpar≥, øe
moøe wspÛ≥pracowaÊ ze wszystkimi ktÛrzy majπ
podobne zapatrywania na gospodarkÍ.  Cokolwiek to
znaczy.
(Donosy, 9.10.1997)
Co wiemy o Jerzym Buzku
Jedyny konkret w bogatej liúcie opinii i plotek: profesor
chemii z Gliwic, szef doradcÛw AWS. W 1980
przewodniczπcy íSí w Instytucie Farb i LakierÛw.
Aktywny dzia≥acz úlπsko-dπbrowskiej íSí w stanie
wojennym i po.
Opinie: Dobry organizator. Nic z wodzostwa. Potrafi
wspÛ≥pracowaÊ z ludümi.
Plotki: bardzo lubi owoce.
(Donosy, 9.10.1997)
Co mÛwi sam Buzek (wywiad dla Rzeczpospolitej):
Pytanie: Co dla Pana najwaøniejsze?
Odp.: Przyspieszenie prywatyzacji przez powszechne
uw≥aszczenie, decentralizacja paÒstwa, bezpieczeÒstwo,
reforma s≥uøby zdrowia, uzdrowienie przemys≥u
ciÍøkiego.
(Donosy, 9.10.1997)
Genera≥owie vs pu≥kownik Ryszard KukliÒski
W zwiπzku z listem genera≥Ûw (z genera≥em Wojciechem
Jaruzelskim na czele) domagajπcym siÍ ujawnienia
tajnego umorzenia prowadzonego przeciwko p≥k.
KukliÒskiemu úledztwa, p≥k. KukliÒski przys≥a≥ dla
Rzeczpospolitej oúwiadczenie. Domaga siÍ w nim
ujawnienia tego umorzenia íwraz z jednoczesnym
ujawnieniem tajnych dotychczas operacyjnych planÛw
LWP oraz znanych Sztabowi Generalnemu WP
elementÛw operacyjnych planÛw Si≥ Zbrojnych b. ZSRR
w czÍúci dotyczπcej operacji przeszeregowania przez
obszar Polski drugiego rzutu strategicznego tych si≥.í
(Donosy, 9.10.1997)

Wyszpera≥ Jerzy Klim

Szanowny Redaktorze
Otrzyma≥em w≥aúnie
najúwieøszy numer ÑKroniki
Poloniiî (wrzesieÒ 1997), za
ktÛry serdecznie dziÍkujÍ.
CieszÍ siÍ zawsze kaødym
numerem Kroniki, bo chociaø
w jakimú u≥amku przybliøa
mi ona obraz i wraøenia z
kraju ojczystego, czego w
Australii nigdy nie jest za
duøo. GratulujÍ rÛwnieø

udanego serwisu informacyjnego, ktÛry nie jest
wype≥niony waúniami miÍdzy-organizacyjnymi i s≥ownπ
przepychankπ, ale po prostu informacjπ.
ØyczÍ samych najlepszych rzeczy panu Redaktorowi i
wspÛ≥pracownikom

Pr Jan Jankiewicz JP
Edgeworth Heights NSW
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Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który s³u¿y
dla naszego wspólnego dobra.
Adres: GPO Box 4412, Sydney
NSW 2001

Westfield Shopping Town w Belconnen jest najwiÍkszym
centrum handlowym w Kanberze, liczy sobie 10 tysiÍcy
metrÛw kwadratowych powierzchni. Doskonale
po≥oøone - 10 minut od City, jest odwiedzane przez 250
tys. osÛb tygodniowo (Woden - 130 tysiÍcy). Otwarte w
1978 roku, a wiÍc o 5 lat m≥odsze od Woden Plaza, ciπgle
siÍ rozrasta≥o, aø w 1988 roku po licznych zmianach,
otwarciu wielu nowych sklepÛw - zmieni≥o nazwÍ z
Belconnen Mall na Westfield Shopping Town.

NajwiÍkszym plusem tego olbrzyma jest, øe nie ma w
pobliøu cmentarza, a do szpitala Calvary teø spory
kawa≥ek. Jest za to jeziorko sztuczne, ale nie wyglπda
zachÍcajπco. Podobno kilka lat temu moøna by≥o kπpaÊ
siÍ w jego pachnπcych wodach, dzisiaj trudno w to
uwierzyÊ.

Dla kogoú, kto niezbyt czÍsto odwiedza Westfield - jest
to miejsce, gdzie moøna siÍ ≥atwo zgubiÊ. Znajduje siÍ
tutaj ponad 200 sklepÛw rÛønej branøy, no i nieúmiertelne
Woolworthy, Colesy, Franklinsy i K-Marty, w ktÛrych to
sklepach powtarzajπ siÍ do znudzenia te same towary.
Dla osÛb, ktÛre majπ czas
- najlepiej zaczπÊ
sprawdzaÊ ceny, a potem
dopiero ≥adowaÊ do
wÛzka - ÑCorn Flakesî u
Franklinsa, banany u
Colesa, bo na  Ñspecialî, u
Woolwortha miÍso na
Ñquick saleî - gotuj
natychmiast, bo siÍ
zaúmierdzi. Podobno po
trzygodzinnym bieganiu
zaoszczÍdza siÍ $10 na
wÛzku. Architektonicznie
Westfield jest naj≥adniejsze
- tak chwalπ reklamÛwki.
Najbardziej wszystkim podoba siÍ szklana winda ciπgle
pe≥na dzieci i matek z wÛzkami. Sπ tu teø sklepy, ktÛrych
nie znajdzie siÍ w innych centrach handlowych, jak na
przyk≥ad The Cancer Society Shop z najlepszymi Ñsun
blocksî, kremami oraz szerokπ informacjπ o ÑSlip, Slop,
Slapî.

Westfield - Belconnen jest teø jedynym centrum
handlowym w Kanberze ofiarowujπcym swoim klientom
opiekÍ nad zakupami. Moøna je bowiem w≥oøyÊ do
specjalnych lodÛwek i iúÊ na Ñcappuccinoî nie obawiajπc
siÍ, øe puszka lodÛw siÍ rozmrozi. Westfield - Belconnen,
tak jak inne centra handlowe, pe≥niπ øycia cieszy siÍ w
porze lunchu. Wtedy setki g≥odnych i spragnionych
zajmujπ wszystkie moøliwe siedzenia w kafejkach, gdzie
moøna znaleüÊ dania europejskie, a w barach ÑFast Foodî,
ÑTake Awayî krÛluje najwiÍkszy wynalazek XX wieku,
czyli McDonald, a potem KFC (Kentucky Fried Chicken)
no i pizzerie. Palce siÍ oblizuje, bo øadne stoisko nie daje
serwetek, oprÛcz McDonalda. Ma≥e prywatne bufety liczπ
sobie $4 za marnπ kanapkÍ, $2 za niejadalne ciastko.

Jak chcesz godziwej rozrywki, to pÍdü do Hoyts Cinema
Complex, gdzie znajdujπ siÍ dwie najnowoczeúniejsze sale
kinowe z Ñdigital surround soundî. Jaka tam frekwencja
trudno powiedzieÊ - ale na pewno niewielka, bo za duøo
mamy kin w Kanberze czÍsto úwiecπcych pustkami.
Nigdy nie zapomnÍ, jak kiedyú wybra≥am siÍ do ÑElectric
Shadowsî na Civiku, aby nareszcie zobaczyÊ ÑStrictly

Ballroomî i by≥am jedynπ osobπ na widowni, a film lecia≥.
Ale wracajπc do Westfield, to obecny kierownik, pan

Andrew Kemeny, tak wypowiedzia≥ siÍ na temat tego
handlowego giganta: Ñprzeprowadzajπc zmiany wystroju
wnÍtrza staraliúmy siÍ zachowaÊ styl starego rynku.
DziÍki zainstalowaniu na wszystkich poziomach bia≥ych
sufitÛw, budynek robi wraøenie bardziej przestronnego
i jaúniejszego.

RÛwnieø unowoczeúniliúmy witryny sklepoweî. Jakie
witryny? - zapyta≥a jedna znajoma. Tam w ogÛle nie ma
wystaw, a z daleka ten ca≥y budynek wyglπda jak wielki
bunkier. Wewnπtrz owszem, wygodnie i jasno, ale z
zewnπtrz? Betony, betony. Mnie osobiúcie bardzo
Ñwzruszy≥oî, jak otrzymalam listÍ sklepÛw, ktÛre
ofiarowujπ 10% - 15% zniøki dla emerytÛw. Na tej liúcie
pierwszπ lokatÍ zajmujπ sklepy jubilerskie, a w nich za
pierúcionek z brylantem zamiast $5.000 emeryci p≥acπ
Ñtylkoî $4.500.

Odwiedzi≥am Westfield pod koniec paüdziernika i juø
pachnia≥o Boøym Narodzeniem: choinki, kolorowe
ozdoby, straszne zabawki i figurki åw. Miko≥ajÛw ze

smutnymi twarzami. Teraz na
pewno stoi tam choinka-
olbrzym, symetrycznie
przyozdobiona z≥otymi
kokardkami. Ano úwiÍta za
pasem. Jest teø jeden sklep w
Westfield, ktÛrego nie sposÛb
ominπÊ - francuska cukiernia.
Moøe tak naprawdÍ niezupe≥nie
francuska, ale w porÛwnaniu z
innymi tutejszymi ma doskona≥e
wyroby . I zawsze sporo tam
klientÛw, ostrzegam jednak
panie i panÛw: jedno ciasteczko
ma 1000 kalorii. Naoko≥o
Westfield ciπgnie siÍ dzielnica
handlowa ze sklepami,

warsztatami samochodowymi z naszym panem
Strzeleckim w≥πcznie. W potÍønych gmachach biurowych
pracuje kilka tysiÍcy urzÍdnikÛw, a w dzielnicach
mieszkaniowych jak grzyby po deszczu powstajπ ma≥e
domki. Coraz czÍúciej jednak buduje siÍ tam Ñtown-
housyî z obowiπzkowym widokiem na jezioro.
Dodatkowa atrakcja, to drzewa palmowe na ulicy
naprzeciwko Westfield. Turyúci siÍ dziwiπ, øe Canberra
taka podobno zimna, a tu nagle palemki siÍ wy≥aniajπ.

Gdyby mnie zapytano, ktÛre centrum handlowe
najbardziej mi siÍ podoba - odpowiedü by≥aby trudna,
bo wszystkie sπ do siebie podobne. Znam tylko jedno
ma≥e centrum - Dickson, ktÛre jest inne, bo nazywamy je
kanberskim Chinatown. BÍdÍ o tym pisaÊ w nastepnej
ÑKronice Poloniiî.

Irena Slaska-Bell



Grudzieñ 1997 15

Zbliøaliúmy siÍ do Sydney. Ludzie na gwa≥t kupowali
wszystko w ÑDuty Freeî, a palacze skrzÍtnie upychali w
torbach, walizkach i kieszeniach papierosy - jedyna
prawie rzecz oprÛcz alkoholu duøo taÒsza na statku. Po
przybyciu do brzegu kaødy z nas dzielnie niÛs≥ torbÍ z
ÑDuty Freeî, z dwiema butelkami wytwornych alkoholi,
a przechodzπc ko≥o celnikÛw uúmiechaliúmy siÍ
promiennie, a oni rÛwnieø odwzajemniali ten uúmiech: -
Hello mate, nice to see you again! Po co nas straszyli na
statku, øe zap≥acimy wysokie c≥o za 1 paczkÍ
dodatkowych papierosÛw - nie dla mnie zresztπ. Przecieø
oni nawet nie oglπdali paszportÛw. Duøo osÛb czeka≥o
na brzegu, a niektÛrzy tak siÍ ca≥owali i witali, jak gdyby
nasz statek nie przyp≥ynπ≥ z 9-dniowej wycieczki tylko z
podrÛøy naoko≥o úwiata. A potem wszyscy wmieszali siÍ
w t≥um. Bajka skoÒczona!

WrÛci≥am do Kanbery pociπgiem, a na peronie piÍknej
miedzynarodowej stacji kolejowej w Kingston czeka≥
usmiechniÍty ma≥øonek z bukiecikiem kwiatkÛw z
naszego ogrÛdka. Co tam s≥ychaÊ w domu? Wszystko w
porzπdku, dawaliúmy sobie doskonale radÍ bez ciebie -
tylko twoje dwie przyjaciÛ≥ki pojecha≥y do Polski. Jola,
bo jej matka w Warszawie bardzo chora i Krystyna, bo
jej ojciec powaønie chory. I tak z ob≥okÛw szybko spad≥am
na ziemiÍ, pani Ireno, wrÛci≥am na ≥ono rodziny i
przyznam, øe stÍskni≥am siÍ za nimi. I tak sobie
pomyúla≥am - jak bardzo zmieni≥a siÍ sytuacja. Przez
ostanie 15 lat nasze matki, ojcowie przyjeødøali do nas
do Australii, teraz nasze pokolenie zaczyna jeüdziÊ do
kraju - do chorych rodzicÛw, a czesto juø na pogrzeb
matki lub ojca.

ProszÍ pozdrowiÊ CzytelnikÛw.  Kowalskaî
Spisa≥a Irena ålaska-Bell

Naczelny powiedzia³.. - dokoñczenie ze str. 16

Kilka tygodni temu mia≥am szczÍúcie poznaÊ jednπ z
najbardziej interesujπcych osÛb, ktÛre dotychczas
spotka≥am: Pana Jana MÍkarskiego. Podczas wywiadu z
Panem MÍkarskim us≥ysza≥am opowieúci o jego øyciu
przed wojnπ, o udziale w wojnie oraz o jego losach
powojennych aø do dzisiaj. Co mnie najbardziej uderzy≥o
to wielka rÛønica miÍdzy øyciem Pana MÍkarskiego a
moim øyciem. Mam nadziejÍ, øe czytajπc tÍ pracÍ
poczujecie to samo.

Jan MÍkarski urodzi≥ siÍ dwudziestego siÛdmego
stycznia, 1927 roku, w osadzie Skrzyplewo. Miejsce to
by≥o kiedyú czÍúciπ Polski wschodniej, teraz leøy w
Bia≥orusi. Jego spokojne øycie skoÒczy≥o siÍ napadniÍciem
BolszewikÛw na PolskÍ siedemnastego wrzeúnia 1939
roku. MÛwi≥ Pan MÍkarski, øe chociaø ojciec spodziewa≥
siÍ wojny, byli zaszokowani, øe atak przyszed≥ od Rosjan,
a nie od NiemcÛw. Co gorsze, ci Bia≥orusini, z ktÛrymi
rodzina pracowa≥a i mieszka≥a, zaczeli ich rabowaÊ. Pan
MÍkarski mia≥ wtedy zaledwie dwanaúcie lat.

Lecz Pan MÍkarski zobaczy≥, øe nie wszyscy Rosjanie
byli tacy straszni. Raz, po ukradzeniu chleba, z≥apa≥ go
øo≥nierz rosyjski, ale zamiast ukaraÊ ch≥opca, powiedzia≥,
øe on teø tak robi≥ kiedy by≥ ma≥y, bo teø by≥ g≥odny. Da≥
mu nawet rubla i kupon do restauracji, øeby mÛg≥ zjeúÊ
gorπcπ zupÍ. Niestety, tacy øo≥nierze byli bardzo
niespotykani.

Dziesiπtego lutego, 1940 roku, coú niespodziewanego
siÍ sta≥o, co zmieni≥o øycie Jana MÍkarskiego. O w pÛ≥
do Ûsmej rano, dwÛch øo≥nierzy rosyjskich przyjecha≥o
do domu MÍkarskich. MÛwili, øe to by≥a rutynowa
inspekcja i zapytali ojca, czy ma broÒ. Ojciec
odpowiedzia≥, øe nie, i po szybkim sprawdzeniu
øo≥nierze wyszlii i poprosili o podpis ojca na dokumencie
mÛwiπcym, øe nie ma broni. Lecz kiedy ojciec podpisa≥,
øo≥nierz odwrÛci≥ kartkÍ i wszyscy zobaczyli jacy
nieuczciwi byli Rosjanie. Tam by≥o napisane, Ñjesteúcie
dobrowolnie przewiezieni na drugie terytoriumî, to
znaczy, na SyberiÍ. Mieli tylko dwie godziny øeby siÍ
spakowaÊ, ledwo wystarczy≥o czasu øeby wziπÊ nawet
najwaøniejsze rzeczy. Sankami rodzina zosta≥a
przewieziona do stacji kolejowej, gdzie zobaczyli wiele
innych podobnie zgonionych ludzi. Za≥adowano
wszystkich na bydlÍce wagony, razem z pryczami i s≥omπ,
a po úrodku kaødego wagonu by≥a dziura s≥uøπca za
ubikacjÍ. Okna w wagonach by≥y pozabijane, wiÍc nie
widzieli gdzie jadπ, tylko czuli, øe czasami pociπg jecha≥
dwa dni bez przerwy, a czasami sta≥ na uboczu przez
dwadzieúcia cztery godziny. Karmiono jeÒcÛw
nieregularnie kaszπ i wodπ, i nigdy nie wiedzieli czy
dostanπ posi≥ek czy nie.

PodrÛø trwa≥a prawie miesiπc, po czym znaleøli siÍ w
rejonie Tajszet. Wy≥adowano jeÒcÛw do obozu pracy,
zwanym Z≥otπ GÛrπ, i kaødej rodzinie dano malutki
pokoik, z jednym piecykiem na cztery rodziny. Dwa dni
po przyjeüdzie, wys≥ano wszystkich do pracy. Jan
MÍkarski, majπc wtedy tylko trzynaúcie lat, teø pracowa≥
przy odúnieøaniu. Za dziesiÍÊ godzin pracy zarabia≥ na
kilogram chleba.  Wszyscy w obozie pracowali, bo bez
pracy nie by≥o jedzenia.

Wszystko siÍ zmieni≥o kiedy Hitler uderzy≥ na RosjÍ.
Na zebraniu w obozie, jeÒcom oferowano wolnoúÊ.
Musieli tylko wziπÊ dokumenty. NiektÛrzy siÍ bali braÊ

dokumenty, w rezultacie ÑtrickÛwî rosyjskich, ale ojciec
Jana MÍkarskiego je wziπ≥ bez zastanowienia. Po szybkim
spakowaniu siÍ, pociπgiem pojechali z powrotem do
Tajszetu. Tam, po tygodniu czekania, z≥apali pociπg do
CzelabiÒska, najdalej gdzie moøna by≥o dojechaÊ. W
CzelabiÒsku dowiedzieli siÍ, øe jadπ do wojska polskiego,
ktÛre siÍ organizowa≥o na po≥udniu. Po trzytygodniowej
morskiej podrÛøy, znaleøli wreszcie Polskπ OrganizacjÍ
w Kirmine.

W Kirmine Jan MÍkarski wstπpi≥ do JunakÛw, pod
opiekπ polskich SaperÛw. Tam strzyg≥ w≥osy za ≥yøkÍ
cukru i rubla, przynosi≥ to rodzicom aby ich utrzymaÊ.
Jedli øÛ≥wie, ktÛre ≥apali w pobliøu. MÛwi Pan MÍkarski,
øe moøna by≥o przeøyÊ.

Przy koÒcu lipca, 1942 roku, nastπpi≥a ewakuacja
dziesiÍciu tysiÍcy ludzi (przewaønie wojsko polskie i
trochÍ cywili) tankowcem do obozu przejúciowego w
Persji, gdzie czekali Anglicy. Tam wszyscy zostali
poddani kwarantannie, w czasie ktÛrej spalono im stare
ubrania, wszystkich wykπpano i poddano dyzynfekcji.
Dwa tygodnie pÛüniej wyszli z obozu z nowymi
ubraniami, a dwa dni potem znaleüli siÍ w Teheranie,
gdzie Pan MÍkarski spotka≥ matkÍ i siostrÍ. One w krÛtce
wyjecha≥y do Afryki.

Wywiad z panem Janem  Mêkarskim
Ola Kalinowska ze wspÛ≥pracπ Adriana ZarÍbskiego

(dokoñczenie w nastêpnym numerze)



Naczelny powiedzia³...
(zamiast felietonu �wi¹tecznego)

Irena ålaska-Bell
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Naczelny powiedzia≥: Niech pani skrobnie úwiπteczny
felietonik do Kroniki. I tu powsta≥ spory dylemat. Co
mogÍ jeszcze napisaÊ o australijskim Boøym Narodzeniu
- øe jest w lecie? - øe sza≥ úwiπteczny w sklepach zaczyna
siÍ przy koÒcu paüdziernika? - øe w czasie adwentu
ludzie tutaj urzπdzajπ Ñpartyî w biurach, a po úwiÍtach
robi siÍ cicho? Przecieø to juø wszystko by≥o! Nie moøna
tak na okrπg≥o pisaÊ o tym samym. Tak siÍ g≥owi≥am, co
tu napisaÊ tym razem do Kroniki, a tu nagle idπc przez
deptak na Civiku spotka≥am Kowalskπ.

- åwietnie pani wyglπda, powiedzia≥am, a Kowalska
na to: - Nie ma siÍ co dziwiÊ, bo w≥aúnie wrÛci≥am z 9-
dniowej wycieczki na Wyspy Po≥udniowego Pacyfiku. -
Tak bez rodziny? - zapyta≥am. - Od rodziny teø naleøy
odpoczπÊ, powiedzia≥a Kowalska, - muszÍ pani
koniecznie opowiedzieÊ o tej wycieczce mego øycia. -
Droga pani Kowalska - rzek≥am, napisz mi kochana o tej
wycieczce, bo teraz bardzo siÍ spieszÍ. Od razu przysz≥o
mi do g≥owy, øe mogÍ z tego zrobiÊ felieton. Kowalska
dotrzyma≥a s≥owa. I tak z jej notatek powsta≥ ten
artykulik.

ÑMia≥am dosyÊ mÍøa, dzieci i ca≥ego ba≥aganu.
Musia≥am od nich odpoczπÊ! ZaczÍ≥am sk≥adaÊ
pieniπdze, najwiÍcej zaoszczedzi≥am na papierosach, bo
rzuci≥am palenie. No i jak juø sobie za≥atwi≥am tÍ
wycieczkÍ, to wziÍ≥am urlop z pracy a w domu
og≥osi≥am, øe wyjeødøam. A co bedzie z nami? - zapyta≥a
rodzinka. Radücie sobie sami - powiedzia≥am, po czym
zapakowa≥am walizkÍ z najlepszymi ciuchami,
pojecha≥am do Sydney na Darling Harbour, gdzie
oczekiwa≥ nas potÍøny statek ÑFair Princessî.  Dosta≥am
kabinÍ dwuosobowπ.

Statek by≥ bardzo duøy, prawie 200m d≥ugoúci. To ca≥e
miasto p≥ywajπce, na ktÛrym ciπgle siÍ gubi≥am, naleøy
do AnglikÛw (tak, tak), ale za≥oga w≥oska, kilku
AustralijczykÛw - a reszta to tzw. tania si≥a robocza, czyli
Indonezyjczycy, FilipiÒczycy i Kambodøanie. 450 osÛb
personelu na 1000 pasaøerÛw. Samych kelnerÛw i
kuchcikÛw ponad stu! Czego na tym statku nie by≥o! Tylu
jedzeniowych pysznoúci, øe trzeba by≥o mieÊ silnπ wolÍ,
øeby nie prÛbowaÊ wszystkiego. Na úniadaniu by≥o
úniadanie z lunchem, na lunchu byl lunch z obiadem, bo
5 daÒ, a na obiedzie, to obiad z kolacjπ, bo aø 6 daÒ!
NiektÛrzy pasaøerowie ciπgle tylko jedli, a potem latali
po pomoúcie, bo ich trochÍ choroba morska zmog≥a. Byli
jeszcze tacy, co zaraz po lunchu chodzili na pizzÍ -
okropnoúÊ by≥o na nich patrzeÊ, same grubasy. Na brak
rozrywek teø nie moøna by≥o narzekaÊ: koncerty,
kabarety, kino, przedstawienia, konkursy, a wiÍc ciπgle
siÍ biega≥o, bo naleøa≥o tÍ wycieczkÍ øycia wykorzystaÊ
do maximum. By≥y teø maszyny pokerowe i kasyno,
pe≥no ludzi uwielbiajπcych tÍ Ñzdrowπî rozrywkÍ.

Sklepy ÑDuty Freeî to trochÍ oszustwo, bo moje
ukochane perfumy ÑTrue Loveî by≥y tylko o $20 taÒsze
niø u Davida Jonesa. Kamery video by≥y taÒsze o $200.
By≥y teø ciuchowe ÑDuty Freeî, dla mnie by≥o to za drogo
i byle co. Na statku przewaøali ludzie starsi i choÊ trudno

w to uwierzyÊ - wiÍcej by≥o ÑPanÛw WdowcÛwî, ktÛrzy
otwarcie przyznawali siÍ, øe dlatego pojechali na to
Ñcruiseî, bo moøe znajdπ øonÍ! Ja zdjÍ≥am obrπczkÍ i
udawa≥am osobÍ samotnπ. Ale mia≥am propozycje, co
jedna to lepsza - kaødy z konkurentÛw posiada≥ dom,
spore konto w banku, oraz doros≥e dzieci i wnuki. Ale
cÛø, rodzina go nie rozumie - jest wiÍc bardzo samotny,
moøe znajdzie jeszcze dobrπ kochajπcπ partnerkÍ,
umiejπcπ gotowaÊ i zajmowaÊ siÍ owcami i krowami, bo
farmer by≥ tam teø. Ale najwaøniejsze to musi lubiÊ SEX!
(oj, øeby mÛj Olek to us≥ysza≥).

Teraz napiszÍ Pani co øeúmy zwiedzili. Najpierw
pop≥ynÍliúmy do Vanuatu. PiÍkne tropikalne wyspy.
NiektÛrzy rzucili siÍ do centrum stolicy - Vila, niby po
zakupy i kaødy wrÛci≥ z niczym, bo wszelkie ozdoby i
pamiπtki Ñmade in Chinaî albo, jak na przyk≥ad stroje
tubylcÛw, zrobione z kolorowych nylonowych paskÛw.
CzÍúÊ z nas pojecha≥a terenowym gratem na miejsce, skπd
mia≥y zabraÊ nas kajaki. Jechaliúmy przez døunglÍ
palmowπ a potem kamienistym brzegiem zeszliúmy w
dÛ≥, gdzie czeka≥y na nas pontonowe kajaki z tubylcami -
wioúlarzami. By≥o fantastycznie, ale po powrocie na
brzeg, wspinajπc siÍ na gÛrÍ po kamieniach, straci≥am
rÛwnowagÍ i spadajπc pot≥uk≥am siÍ co nie co. Ale w
dalszym ciagu cieszy≥am siÍ wolnoúciπ i wcale nie
tÍskni≥am za rodzinkπ. K≥opoty i problemy zostawi≥am
za sobπ. Raz siÍ øyje i jest siÍ damπ!

NastÍpna wycieczka, to wyspa Lifou - prawie
dziewicza, ma≥e domki - niektÛre z trzciny, i bardzo
serdeczni tubylcy. TaÒczyli, úpiewali, czÍstowali nas
úwieøymi kokosami i dawali nam kapelusze z trzciny.
P≥ywanie i Ñsnorkellingî by≥o wspania≥e. NaprawdÍ
uøy≥am sobie! TrochÍ zaczÍ≥am mieÊ wyrzuty sumienia,
øe ja tu szalejÍ w szmaragdowym oceanie, a moje biedne
dzieci w szkole, a mÛj biedny mπø ciÍøko pracuje. MyúlÍ
jednak, øe ten mÛj wyjazd dobrze im zrobi. Nareszcie
mnie doceniπ - wyobraøam sobie, jaki ba≥agan zastanÍ
po powrocie do domu.

Ale wracajπc do naszej historii...ostatni nasz lπd, to
Nowa Kaledonia z pieknπ stolicπ Noumea. Jest to wyspa
bardzo francuska, gdzie jak w raju w piÍknych willach
mieszkajπ oczywiúcie Francuzi. Kocham NoumeÍ - czujÍ
siÍ tam jak w po≥udniowej Francji, powiedzia≥ znajomy
pan z Kanbery. No i ani siÍ obejrza≥am, a tu juø siÍ zbliøa≥
koniec wycieczki - p≥ynÍliúmy do Sydney. Leøπc na leøaku,
po wytwornym obiedzie - spoglπda≥am na rozeúmiane
twarze pasaøerÛw, s≥ucha≥am dzwiÍkÛw muzyki z sal
koncertowych, rozkoszowa≥am siÍ urlopowπ atmosferπ i
rozmaite myúli krπøy≥y mi po g≥owie. Wyobraøa≥am sobie,
øe statek nagle wpada na G”R  LODOW• i zaczyna
tonπÊ. Wybucha panika. Kto silniejszy i m≥odszy pcha siÍ
pierwszy do ≥odzi ratunkowej, a orkiestra okrÍtowa gra
do koÒca, aø znika pod rozszala≥ymi falami wraz z
fortepianem. Kapitan trwa na posterunku i idzie na dno
ze swoim okrÍtem. Spojrza≥am za burtÍ, morze by≥o
spokojne, przy blasku ksiÍøyca b≥yszcza≥o jak lustro.
OcknÍ≥am siÍ z zadumy i posz≥am do baru na kieliszeczek
koniaku.

dokoñczenie na str. 15



Bu³at Okud¿awa
A jednak ¿al...

Bu³at Okud¿awa ur. w 1924 r., zmar³ w po³owie
czerwca 1997 r. w Pary¿u i zosta³ pochowany z
du¿ymi honorami w Moskwie 19 czerwca br.,
¿egnany przez tysi¹ce ¿a³obników. Pisarz
pochodzenia gruziñsko-ormiañskiego, tworzy³ w jêz.
rosyjskim. Kompozytor i autor popularnych ballad,
pie�ni i satyr, powie�ci wojennych, historycznych i
groteskowych, utworów dla dzieci i m³odzie¿y.
Wielki przyjaciel Polaków, a sam niezmiernie
popularny w Polsce.  Jak pisze o nim Jerzy
Halbersztadt (Spojrzenia nr. 154), �chodzi³ po
warszawskiej starówce trochê jak ptak
wypuszczony na swobodê�, dodaj¹c: �Nie wiem, czy
mo¿na znale�æ inny przyk³ad Rosjanina, który by
siê cieszy³ w Polsce tak ogromn¹ sympati¹,
czu³o�ci¹, po prostu mi³o�ci¹.�

El¿bieta Chylewska
Nasza wigilia
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Nasza wigilia taka sama
Choinka blaskiem lampek �wieci
pod ni¹ prezentów ca³a masa
doczekaæ siê nie mog¹ dzieci.

Na stole obrus najpiêkniejszy
na tê okazjê haftowany,
tu trochê �wierku, tam jab³uszko
szyte rêkoma mojej mamy.

Na �rodku sto³u jest op³atek,
obok pó³misek z pierogami.
Po obu koñcach �wiece p³on¹,
przyozdobione kokardami.

Dobrze po ca³odziennym po�cie
zasi¹�æ do uczty z apetytem,
jedno nakrycie puste - mo¿e
samotny kto� usi¹dzie przy tym.

Nasza wigilia taka sama.
Choinka blaskiem lampek �wieci
i tylko �niegu tutaj nie ma,
nie bêdzie zimowej zamieci.

I Was nie bêdzie tutaj z nami,
�wiêcicie hen, za oceanem.
I st¹d ten wiersz, moi kochani,
têsknota, wspominanie.

Co by³o nie wróci - i szaty rozdzieraæ by pro¿no
Có¿, ka¿da epoka ma w³asny porz¹dek i ³ad
A przecie¿ mi ¿al, ¿e tu w drzwiach nie pojawi siê Puszkin
Tak chêtnie bym dzi�, choæ na kwadrans na koniak z nim wpad³
.
Dzi� ju¿ nie musimy piechot¹ siê wIec na spotkanie
I tyle jest aut i rakiety unosz¹ nas w dal
A przecie¿ mi ¿al, ¿e po Moskwie nie sun¹ ju¿ sanie
I nie ma ju¿ sañ i nie bêdzie ich nigdy, a ¿al.

Pozdrawiam i wielbiê, mój wiek, mego stwórcê i mistrza
Pojêtny mój wiek, zdolny wiek mój chcê ceniæ i czciæ
A przecie¿ mi ¿al, ¿e jak dawniej �ni¹ nam siê bo¿yszcza
I jako� tak jest, ¿e gotowi�my czo³em im biæ.

No có¿, nie na darmo, zwyciêstwem nasz szlak siê u�wietni³
I wszystko ju¿ jest, cicha przystañ, non-iron i wikt,
A przecie¿ mi ¿al, ¿e nad naszym zwyciêstwem nie jednym
Góruj¹ coko³y, na których nie stoi ju¿ nikt.

Co by³o nie wróci, wychodzê wieczorem na spacer
I nagle spojrza³em na Arbat* i - Ach co za go�æ!
R¿¹ konie u sañ, Aleksander Sergiewicz przechadza siê
I g³owê bym da³, ¿e ju¿ jutro wydarzy siê co�.

(przytoczy³a:  Aleksandra Omirska, Spojrzenia nr. 154)

* Arbat - jedna z najstarszych ulic Moskwy
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Chyba rzeczywiúcie juø coraz bliøej nam infostradπ do
Polski, a i Polsce coraz bliøej do úwiata. Fenomen
Internetu rozwija siÍ nadal. Oto trochÍ liczb, ktÛre kopiujÍ
z listy dyskusyjnej psi-l:
1. Liczba komputerow zarejestrowanych w sieci Internet
na úwiecie: oko≥o 20 000 000
2. Liczba domen Internetu na úwiecie: ponad 1 300 000
3. Liczba komputerÛw zarejestrowanych w sieci Internet
w Europie: ponad 5 100 000
4. Liczba komputerÛw zarejestrowanych w sieci Internet
w Polsce: ponad 80 000
5. Liczba uøytkownikÛw Internetu w Polsce: 600 000 - 1
000 000 osob

A wiÍc Internet w Polsce staje siÍ poma≥u czymú
powszechnym. Z pewnoúciπ duøπ przeszkodπ w
upowszechnieniu dostÍpu do Internetu dla przeciÍtnego
obywatela jest stosunkowo wysoki koszt miejscowych
rozmÛw telefonicznych (pamiÍtajmy, øe w Polsce p≥aci
siÍ za czas rozmowy rÛwnieø w przypadku rozmÛw
lokalnych). Drugπ barierπ jest koszt komputera i
modemu. Natomiast sam koszt dostÍpu do Internetu nie
jest w Polsce wysoki. Moøna nawet ≥πczyÊ siÍ z
Internetem w zasadzie za darmo to jest za koszt samej

rozmowy telefonicznej. Wystarczy wtedy za≥oøyÊ sobie
jeszcze darmowπ skrzynkÍ pocztowπ  (np. pod adresem
friko.onet.pl) i moøna juø korespondowaÊ z przyjaciÛ≥mi
za granicπ.

O tym jak bardzo Internet sta≥ siÍ juø czÍúciπ polskiej
rzeczywistoúci przekona≥em siÍ w okresie powodzi na
Dolnym ålπsku. Internet by≥ wtedy najlepszym ürÛd≥em
informacji o przechodzeniu fali powodziowej. Pierwszπ
chyba firmπ, ktÛra zaczÍ≥a publikowaÊ bieøπce informacje
o powodzi by≥a krapkowicka firma SONIK (http://
sonik.com.pl/krapkowice/powodz). Po niej dosz≥y firmy
wroc≥awskie i ogÛlnopolskie. Doniesienia na stronach
WWW tych firm zmienia≥y siÍ co kilka minut, moøna
by≥o Ñna gorπcoî úledziÊ walkÍ dolnoúlπzakÛw z
øywio≥em.

Wielkim osiπgniÍciem Internetu jest prze≥amanie
bariery dostÍpu przeciÍtnego obywatela do úrodkÛw
masowego przekazu. W czasie powodzi informacje
podawane przez wiele osÛb dzia≥ajπcych na zasadzie
wolontariatu trafia≥y skutecznie do potrzebujπcych tych
informacji na ca≥ym úwiecie.  Oby takich przyk≥adÛw
wykorzystania Internetu przez ludzi dobrej woli by≥o
wiÍcej!

marek@clover.com.au

POLCUL FOUNDATION
Komunikat
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 23.8.1997 r.
Dyrekcja Fundacji przyzna³a dalszych 17 wyró¿nieñ
osobom zaanga¿owanym w ruchu kultury i budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce oraz
wspó³pracy i przyja�ni z jej s¹siadami. Wyró¿nienia
otrzymali:
* Maryla ALEKSIEJEW - za pracÍ, z ludümi chorymi

psychicznie
* ks. Andrzej AUGUSTY—SKI - za pracÍ z m≥odzieøπ w

Krakowie
* Adam B£ASZKIEWICZ - za dzia≥alnoúÊ na rzecz

przyjaüni polsko-litewskiej
* Zbigniew CH£AP - za pracÍ w stowarzyszeniu

ÑLekarze åwiataî
 * Zbigniew GAJEWSKI - za dzia≥alnoúÊ na rzecz

przyjaüni polsko-serbo≥uøyckiej
* Zofia JANKOWSKA - za pracÍ w Fundacji ÑSANUSî

w OstrÛdzie
* Zbigniew MACIEJEWSKI - za dzia≥alnoúÊ na rzecz

przyjaüni polsko-litewskiej
* W≥odzimierz MOKRY  - za pracÍ na rzecz przyjaüni

polsko-ukraiÒskiej
* Fiodor NIU—KO - za dzia≥alnoúÊ na rzecz

wspÛ≥pracy polsko-bia≥orusko-litewskiej
* Janusz PLAPIS - za prace, na rzecz przyjaúni polsko-

litewskiej
* Aleksander SOKO£OWSKI - za pracÍ na rzecz

przyjaüni polsko-litewskiej
* Selim SZAKIR - za propagowanie kultury polskiej

wsrÛd TatarÛw Krymskich
* Magdalena TYSZKIEWICZ - za pracÍ na rzecz

pacjentÛw psychiatrycznych

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

* Barbara W•SOWICZ - za pracÍ z m≥odzieøπ
upoúledzonπ w Krakowie

* Maciej W•SOWICZ - za pracÍ z m≥odzieøπ
upoúledzonπ w Krakowie

* Stanislaw WIDTMANN - za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-litewskiej

* Helena WI CKOWSKA - za dzia≥alnoúÊ na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krakowie

Z wymienionych osób:
7 - otrzymuje wyró¿nienia im.  Ireny i Karola

Dowoyna-Sylwestrowicz
3 - otrzymuje wyró¿nienia im.  Eudoksji

Rakowskiej
4 - otrzymuje wyró¿nienia im.  Krystyny i

Boleslawa Singler
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
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W dniu 8 sierpnia 1997 Komitet Selekcyjny w
sk≥adzie Prof Keith Goesch, Dr Edmund Ronowicz
i Dr Lance Eccles przyzna≥ piÍciu studentom nie
mieszkajπcym w Sydney, a studiujπcym
eksternistycznie przedmioty polskie na
Uniwersytecie Macquarie, Stypendia Imienia Jana
Rakowskiego w wysokoúci pieciuset dolarÛw.
Tegorocznymi stypendystami zostali: L. Davis i P.
S≥ysz z Po≥udniowej Australii, Cz. Green z Wiktorii,
A. Ko≥tun z Terytorium Sto≥ecznego, i M. WÛjcicki z
AustralIi Zachodniej.
Stypendia ufundowane zosta≥y przez paniπ Eudoxie
Rakowskπ, ktÛra w roku 1988 wp≥aci≥a na konto
Fundacji StudiÛw Polskich sumÍ dwadzieúcia piÍÊ
tysiÍcy dolarÛw zaznaczajπc, øe odsetki od tej sumy
majπ byÊ wykorzystane co roku na stypendia

STYPENDIA IMIENIA JANA RAKOWSKIEGO
DLA EKSTERNÓW STUDIUJ¥CYCH PRZEDMIOTY POLSKIE

NA UNIWERSYTECIE MACQUARIE

imienia jej zmar≥ego mÍøa, pana Jana Rakowskiego,
dla studentÛw mieszkajπcych poza Sydney i w ten
sposÛb zachÍciÊ ich do studiowania jÍzyka i kultury
polskiej, a takøe pomÛc im w pokryciu kosztÛw
przyjazdÛw na doroczne sesje dla eksternÛw w
Sydney.
Dziú, po prawie dziesiÍciu latach istnienia
StypendiÛw Imienia Jana Rakowskiego, moøna
stwierdziÊ, øe wp≥ynÍ≥y one w sposÛb widoczny na
zwiÍkszenie siÍ liczby studentÛw przyjeødøajπcych
na sesje do Sydney z tak odleg≥ych miejsc jak
Adelajda, Brisbane, Melbourne czy Perth, a co za
tym idzie wp≥ywajπ teø one na postepy w nauce. W
imieniu studentÛw i pracownikÛw Sekcji Polskiej
dziÍkujÍ Pani Rakowskiej za tak cenny i poøyteczny
dar.

Dr Edmund Ronowicz

FUNDACJA STUDIÓW POLSKICH
D E K L A R A C J A C Z£ O N K O W S K A

(PROSZÊ PISAÆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imiê i nazwisko

Dok³adny adres

Telefon w domu w pracy

Sk³adka cz³onkowska ($25)
Dobrowolny dar
Cz³onkostwo do¿ywotnie
Ksi¹¿ka Stanis³awa Lukasa JAKSA ($5)
Razem

Przesy³am czek/money order wystawiony na: POLISH STUDIES FOUNDATION, MACOUARIE UNIVERSITY na
adres: Polish Studies, Macquarie University, Svdney NSW 2109

Ka¿da kwota powy¿ej $2 jest potr¹cana od podatków (tax deductible)

DROGI CZYTELNIKU!
Tylko czÍúÊ kosztÛw zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ Sekcji Polskiej pokrywanych jest z kasy uniwersyteckiej.
Stypendia takie jak wspomniane w notatce powyøej, publikacje, nauczanie niektÛrych przedmiotÛw oraz
prace badawcze prowadzone sπ dziÍki finansowemu wsparciu Fundacji StudiÛw Polskich przy
Uniwersytecie Macquarie. I Ty moøesz przyczyniÊ siÍ do rozwoju tego akademickiego oúrodka jÍzyka i
kultury polskiej w Australii zostajπc cz≥onkiem Fundacji. Sk≥adka roczna wynosi $25, cz≥onkostwo
doøywotnie $500, z wdziÍcznoúciπ teø przyjmujemy jednorazowe dary pieniÍøne w kaødej wysokoúci.
Wszystkie wp≥aty powyøej $2 sπ potrπcane od podatkÛw (tax deductible).

Jeúli, czytelniku, chcia≥byú zostaÊ jednym ze sponsorÛw Sekcji Polskiej, wytnij poniøszπ deklaracjÍ
cz≥onkowskπ i przeúlij wraz z czekiem/money order na zadeklarowanπ sumÍ na adres: Polish Studies,
Macquarie University, Sydney NSW 2109. Dodatkowπ zachetπ niech bÍdzie moøliwoúÊ kupienia po
zniøkowej cenie $5 doskona≥ej ksiπøki Stanis≥awa Lukasa ÑJAKSAî wydanej przez FundacjÍ StudiÛw
Polskich



Kontakt:  Janina Fabjanowska
tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898

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

Popieraj LOT Polskie Linie Lotnicze
� Najszybsze po³¹czenie z Warszaw¹ od $1595,-
� Darmowy przelot w kraju
� Do Europy od $ 1695,-
Odlot z Sydney do 15 maja 1998.

Termin wykupienia biletu do koñca stycznia 98.

ALITALIA - przez Azjê do Warszawy, z mo¿liwo�ci¹
zatrzymania siê w Bangkoku, Singapurze,
Hongkongu, Manili oraz w Rzymie.

Mo¿liwo�æ przelotu do jednej ze stolic europejskich
Organizujemy tury po Europie i Ameryce, cena tylko od $1590,-

Przyjmujemy rezerwacje telefoniczne oraz wysy³amy bilety do domu
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Komisja O�wiatowa - dokoñczenie ze str. 7
prezentacji i pogratulowa≥ naszym absolwentom
serdecznie.  WrÍczenia plakietek dokonali nauczyciele
11/12 klasy, p. Joanna Dπbrowska i p. Stefan Gajewski.
W grupie maturalnej mieliúmy  2 uczennice, ktÛre
chodzi≥y do szko≥y polskiej od poczπtku istnienia szko≥y
tj 14 lat, by≥y to Ania Gajewska i Ania Szczepanek.
Gratulujemy!
ZakoÒczenie roku szkolnego
W piπtek 12 grudnia o godzinie 18.00  jest planowane
zakoÒczenie roku szkolnego w Oúrodku Duszpasterskim
w Narrabundah.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
uczestnictwa. W programie Msza åw, czÍúÊ oficjalna z
rozdaniem úwiadectw, na zakoÒczenie Jase≥ka w
wykonaniu dzieci najm≥odszych  i m≥odzieøy starszej
oraz poczÍstunek dla obecnych.
PodziÍkowania:
Serdecznie dziÍkujemy wszystkim nauczycielom za ich
trudnπ  i odpowiedzialnπ pracÍ. W szczegÛlnoúci
dziÍkujemy nauczycielom klasy maturalnej p. Joannie
Dπbrowskiej i p. Stefanowi Gajewskiemu za ich wysi≥ek,
inwencjÍ oraz solidnπ pracÍ z m≥odzieøπ.  DziÍkujemy
rÛwnieø za ich pracÍ nad weryfikacjπ programu
szkolnego dla klasy 11/12 w celu uzyskania akredytacji
z Departamentu Edukacji. Pan Stefan Gajewski
sprawowa≥ rÛwnieø pieczÍ nad sprawami
pedagogicznymi w szkole, za tÍ dodatkowπ funkcjÍ i trud
duøe dziÍki.
Specjalne ÑBÛg zap≥aÊî  kierujemy do naszego ksiÍdza
Edmunda Budzi≥owicza  za jego regularnπ, duszpasterskπ

pracÍ z m≥odzieøπ w naszej szkole.
DziÍkujemy za nauczanie panu Adamowi

BabiÒskiemu, ktÛry koÒczy pracÍ w naszej szkole, gdyø
nied≥ugo wraca do Polski. Mamy nadziejÍ  utrzymaÊ
kontakt poprzez Internet.

DziÍkujemy pani Renie Brauer za  wspania≥π pomoc
w bibliotece, ktÛra  wraz z paniπ Teresπ BurzyÒskπ i
paniπ Joasiπ Orze≥ek zajmowa≥a siÍ uporzπdkowaniem
naszego ksiÍgozbioru.

Serdecznie podziÍkowania kierujemy do cz≥onkÛw
Komisji Oúwiatowej za ich wielkie zaangaøowanie i
pomoc w szkole, p. Jadzi Gajewskiej, p. Halinie
Stawskiej, p. Olkowi Gancarz, p. Teresie BurzyÒskiej, p.
Danucie Olejniczak, p. Joannie Orze≥ek, p. Krysi
Szczepanek,  p. Stelli Jakubaszek oraz naszej Ñz≥otej
rπczceî, p. Piotrowi Suchomskiemu.

RÛwnieø dziÍkujemy naszemu skarbnikowi  p.
Eugieniuszowi NodzyÒskiemu za pilnowanie i
podtrzymywanie finansÛw naszej szko≥y.

W zwiπzku ze zbliøajπcymi siÍ åwiÍtami przekazujemy
naszym nauczycielom, uczniom, ich Rodzicom,
sponsorom szko≥y oraz wszystkim, ktÛrzy
wspÛ≥pracowali z naszπ szko≥π øyczenia

Weso≥ych i Radosnych  åwiπt Boøego
Narodzenia oraz Dosiego Nowego Roku

1998!!
Øyczymy naszym uczniom udanych  wakacji i dobrego
wypoczynku.  Do zobaczenia w przysz≥ym roku
szkolnym 1998!

Halina Stawska
za KomisjÍ Oúwiatowπ


