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

Internet:  arek@clover.com.au
Sekretarz Jolanta Kaczmarek 6285 1719
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
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 F.I. Machutta 6291 6034

Klub SPK: Tobruk House, 15 Moore Street, Canberra City ACT 2601,
Tel: 6248 6711, 6248 6599.  Fax 6248 6233.  Godziny otwarcia: Od
poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 9.00 do 21.00.  W sobotê i niedzielê
Klub jest nieczynny.

Ko³o Polek
Prezeska L. Zapa�nik 6248 5152

Komisja O�wiatowa
Przewodnicz¹cy M. Stawski 6281 0400

Grupa Taneczna Wielkopolska
Przewodnicz¹ca K. Miko³ajczak 6247 8132

Towarzystwo Sztuki i Rzemios³a Artystycznego
Przewodnicz¹ca Eta Rogoyska 6242 9013

Polski Komitet Radiowy
Przewodnicz¹cy Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323

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

Polski O�rodek Duszpasterski im. Jana Paw³a II
Duszpasterz ks. Waldemar Szczepaniak  6295 2603

Polish Catholic Centre, 211 Goyder Street, Narrabundah ACT  2604
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Ani siÍ obejrzeliúmy, a juø prawie trzy miesiπce roku 1998
za nami i øycie pÍdzi do przodu tak tutaj w Australii  jak
i tam daleko - w Polsce. W nowy rok Polska wesz≥a  w
nowych warunkach, bowiem po wyborach
parlamentarnych w≥adzÍ przejÍ≥a nowa koalicja
nazywana centro-prawicowπ, a mianowicie AKCJA
WYBORCZA SOLIDARNOå∆ - UNIA WOLNOåCI.
Oczekiwania spe≥nienia obietnic wyborczych wúrÛd
spo≥eczeÒstwa polskiego nie dawa≥y zbyt duøej
przestrzeni nowemu rzπdowi z premierem Buzkiem na
czele. Wiadomo bowiem od dawna by≥o, øe
fudamentalnej przebudowy wymaga szkolnictwo i
oúwiata, s≥uøba zdrowia, wojsko i policja.

RozpoczÍto od reformy administracyjnej, to jest
zmniejszenia liczby wojewÛdztw i wprowadzenia
ponownie po 23 latach powiatÛw. PrzypomnÍ, øe po
dojúciu do w≥adzy Gierka w roku 1970 wprowadzi≥ on
nowy podzia≥ administracyjny kraju, zwiÍkszajπc liczbÍ
wojewÛdztw z 17 do 49 a likwidujπc powiaty.

Dlaczego tak zrobi≥? Nie bÍdÍ przytacza≥ tutaj
Ûwczesnej wersji propagandowej. PrzedstawiÍ tπ, ktÛra
nim kierowa≥a. OtÛø jako wieloletni sekretarz partii na
ålπsku (tutaj trzeba pamiÍtaÊ, øe wtedy nie administracja
rzπdzi≥a a komitety partii) wiedzia≥ jakπ by≥ si≥π i jak mÛg≥
oponowaÊ w stosunku do w≥adz centralnych czyli
Warszawy. Gdy by≥ sekretarzem wojewÛdzkim by≥o mu
to wygodne, ale gdy zosta≥ I-szym sekretarzem to juø
nie,  zgodnie z komunistycznπ doktrynπ w≥adzy raz
zdobytej nigdy siÍ nie oddaje. Tak wiÍc nie chcia≥ mieÊ w
duøych wojewÛdztwach silnych sekretarzy, a 49 ma≥ych
wojewÛdztw to 49-ciu s≥abych sekretarzy - moøna nimi
rzπdziÊ.

Obecna propozycja reformy administracyjnej kraju to
12 duøych wojewÛdztw i oko≥o 300 powiatÛw. Jak mÛwi
prof. Micha≥ Kulesza - pe≥nomocnik rzπdu d.s. reformy
administracyjnej paÒstwa, Ñna administracjÍ paÒstwa, ktÛrπ
stworzyli komuniúci w 1975 roku wydajemy o 20% wiÍcej niø
wydawalibyúmy po reformie przygotowanej przez obecny
rzπdî. Ale w ca≥ej tej reformie moim zdaniem jest jedna
bardzo istotna rzecz o ktÛrej naleøy pamiÍtaÊ i ktÛrπ
naleøy uwypukliÊ, a mianowicie zarzπdzanie bÍdzie
administracyjno-samorzπdowe, czyli bÍdzie dba≥oúÊ o
w≥asny teren a nie o interesy polityczne poszczegÛlnych
partii. A wiÍc  na kaødym szczeblu - gminnym,
powiatowym, wojewÛdzkim czy centralnym moøe
rzπdziÊ inna opcja polityczna. I to w≥aúnie bÍdzie czynnik
stabilizacji paÒstwa, bowiem skoÒczπ siÍ czasy, øe jedna
partia czy koalicja zgarnia≥a wszystko od premiera rzπdu
po wÛjta w gminie.

Oczywiúcie wojewÛdztwa, ktÛre majπ  zostaÊ
zlikwidowane, protestujπ, no, bo przecieø spadnie prestiø,
lub po prostu kierujπ siÍ prostπ ludzkπ niechÍciπ  bycia
powiatem w wojewÛdztwie, ktÛrego stolicπ bÍdzie nie
lubiane miasto. I na kanwie tych przepychanek znalaz≥em
w (niektÛrej) prasie krajowej wypowiedzi, øe Polska
Ludowa nie by≥a taka najgorsza, øe mia≥a swoje
osiπgniÍcia, bo szeroki dostÍp do oúwiaty i kultury,
úwiadczenia socjalne, przemys≥ ciÍøki, odbudowa≥a kilka
duøych miast niemal od zera. OtÛø wydaje mi siÍ, øe
najwiÍkszym osiπgniÍciem PRL-u by≥o takie
zdeformowanie myúlenia ludzi nawet najzupe≥niej
przyzwoitych i bez wπtpienia inteligentnych. Uwaøam
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Terminarz Audycji Polskiej Fali na stacji 2XX (1008
KHz) w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8 wieczorem
30.03.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
06.04.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
13.04.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
20.04.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
27.04.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
04.05.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
11.05.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
18.05.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
25.05.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
01.06.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
08.06.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
15.06.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
22.06.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
29.06.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198

KOMITET RADIOWY sk³ada wszystkim s³uchaczom
Polskiej Fali serdeczne ¿yczenia Weso³ych �wi¹t
Wielkanocnych.  Zapraszamy do s³uchania oraz
wspó³pracy w naszych audycjach.
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jednak, øe druzgotanie charakterÛw i korumpowanie
sumieÒ obciπøa przede wszystkim eksponentÛw reøimu,
a nie - jak wydaje siÍ zwolennikom moralnej
fundamentalistyki - ich ofiary.

Tropiciele nieprawoúci  w kaødym, komu przysz≥o øyÊ
úwiadomie w tych czasach, nie dostrzegajπ nawet, øe
wystawiajπ PRL-owi úwiadectwo moralnoúci przeciwko
jego poddanym. Nie moøna bowiem traktowaÊ kaødego,
kto nie  zosta≥ w PRL-u zamordowany i nie pope≥ni≥
samobÛjstwa, jako kolaboranta - ale nie moøna teø
uwaøaÊ wszystkich, biorπcych czynny udzia≥  w
administrowaniu systemem, za rozgrzeszonych
odbudowπ Warszawy i likwidacjπ analfabetyzmu. Jestem
przekonany, øe spadkobiercy PRL-u, ci co chcieliby
obchodziÊ dalej úwiÍto 22 lipca, prywatnie po ktÛrejú z
rzÍdu wÛdce wyznaliby bez wahania, øe byli zbyt
pob≥aøliwi, za ma≥o surowi i pryncypialni i dlatego dziú
muszπ, jako socjaldemokraci, stawaÊ do wyborÛw z
ma≥ymi szansami na 99,8% g≥osÛw.

Jest to powÛd, o ktÛrym naleøy zawsze pamiÍtaÊ i
dlatego nie wolno tworzyÊ legend. Jak juø jestem przy
tych rozwaøaniach, to nie mogÍ siÍ oprzeÊ pokusie
przytoczenia jeszcze jednego fragmentu z prasy krajowej
w podobnym duchu.

Czy wiecie PaÒstwo, øe jeszcze dziú sπ w Polsce
profesorowie, ktÛrzy twierdzπ, øe w roku 1997 p≥ace
realne w Polsce by≥y niøsze niø w roku 1989? Sπ tacy,
nieliczni, ale sπ, i to wcale nie ex-komuniúci. No, ale
pamiÍtajmy, øe g≥oszπ swoje teorie dziú w roku 1998 i
problem polega na tym, øe dzisiejszych krytykÛw nie by≥o
s≥uchaÊ przed styczniem 1990 roku - choÊ nikt wtedy juø
nie przeszkadza≥. Moøe doúÊ tych reminiscencji i
przejdümy do tematu, ktÛry zawsze leøa≥ mi na sercu -
smuci≥ i zawstydza≥ - mam tu na myúli KONKORDAT.
Bowiem wreszcie po 5-ciu latach dyskusji i przepychanek
(bo inaczej tego nie moøna nazwaÊ) w kraju, ojczyünie
OJCA åWI TEGO, w kraju gdzie ponad 90%
spo≥eczeÒstwa deklaruje swojπ przynaleønoúÊ do
wspÛlnoty rzymsko-katolickiej, dosz≥o wreszcie do
zakoÒczenia  sprawy, czyli podpisania przez strony. 20
marca nastπpi≥a wymiana tych dokumentÛw pomiÍdzy
Watykanem i Warszawπ. Mam nadziejÍ, øe to by≥ ostatni
smutny akcent w naszej najnowszej historii, historii III-
ciej Rzeczpospolitej.

Wydarzeniem, ktÛre uwaøam za bardzo istotne dla
kraju, a w szczegÛlnoúci dla gospodarki i polityki
finansowej Polski, jest ponowne powierzenie pani Hannie
Gronkiewicz-Waltz na 6 lat  prowadzenia Narodowego
Banku Polskiego. Przez poprzednie 6 lat swej pracy na
tym stanowisku potrafi≥a z banku centralnego uczyniÊ
oazÍ stabilnoúci i gwaranta ekonomicznego ≥adu paÒstwa.
Moøna zadaÊ sobie pytanie, czy uparta Ñstraøniczka
kasyî, ktÛra pope≥ni≥a tylko jeden powaøny b≥πd,
decydujπc siÍ na start w wyborach prezydenckich,
powinna ponownie zasiπúÊ w fotelu prezesa NBP? Tego
wyboru dokona≥ juø w ubieg≥ym roku prestiøowy
amerykaÒski miesiÍcznik GLOBE FINANCE, po raz
kolejny lokujπc jπ na drugim miejscu w rankingu
najlepszych szefÛw bankÛw centralnych na úwiecie.
KoÒczπc ten przeglπd niektÛrych wydarzeÒ, a w≥aúciwie
refleksji na kanwie wydarzeÒ, chcia≥em przytoczyÊ jakiú
ciekawy cytat, ale tym razem niczego interesujπcego nie
znalaz≥em, wiÍc koÒczÍ øyczeniami wielkanocnymi, bo
úwieta tuø tuø. ØyczÍ wiÍc wszystkim naszym
Czytelnikom obfitych darÛw Zmartwychwsta≥ego Pana
na kaødy dzieÒ øycia.

Arkadiusz Fabjanowski

Z naszego podwórka
Polski wieczÛr w polskiej ambasadzie
DziÍki uprzejmoúci ambasadora RP w Australii, dr T.
Szumowskiego, dnia 19 lutego br. odby≥ siÍ w
Ambasadzie RP na Yarralumla ÑPolski WieczÛr w Polskiej
Ambasadzieî, zorganizowany dla miejscowego Klubu
Rotary, Rotary Club of Canberra Burley Griffin (RCCBG),
przez dyrektora MiÍdzynarodowego Klubu tej
organizacji, Aleksandra Gancarza.  Na wieczÛr,
po≥πczony z kolacjπ, przyby≥o ok. 80 zaproszonych goúci,
w tym szereg przedstawicieli kanberskiej Polonii.
W przemÛwieniach przypomniano historiÍ Rotary w
przedwojennej Polsce i podkreúlono wznowienie
dzia≥alnoúci tej úwiatowej organizacji w Polsce po 1989
roku (w lipcu 1997 r. w Polsce dzia≥a≥o juø 40 klubÛw
Rotary i 14 klubÛw Rotaract).
Podczas kolacji goúcie mieli okazjÍ przys≥uchaÊ siÍ
doskona≥ej polskiej úpiewaczce Teresie Rayner, ktÛra
wykona≥a pieúni Chopina, Komorowskiego i Moniuszki,
przy akompaniamencie wiolonczeli i fortepianu, oraz
podziwiaÊ naszπ grupÍ tanecznπ Wielkopolska.  Licytacja
na weso≥o przynios≥a przesz≥o 700 dolarÛw dochodu dla
Rotary.
Wystawa fotografii Basi Meder
W sobotÍ 4 kwietnia br. o godz. 1-ej po po≥. prof. Don
Aitkin z Uniwersytetu Canberra dokona otwarcia
wystawy fotografii naszej rodaczki Basi Meder i
Mauriceía Weidemanna.  Wystawa pt. ÑHidden Colours
of Australia:  Snowgumsî zorganizowana w Vine View
Gallery, Barton Highway, Murrumbateman, NSW. jest
kolekcjπ zdjÍÊ zrobionych przez obu fotografÛw podczas
wielu wÍdrÛwek po buszu i na nartach, w Alpach
Australijskich.
Zamiarem obu fotografÛw by≥o ujπÊ fotograficznie, kaødy
na swÛj sposÛb, unikalne kszta≥ty únieønych
eukalyptusÛw, ich dramatyczne formy tworzone przez
øywio≥ i pory roku:  wiatr, únieøyce i upa≥y letnie.
Otwarcie po≥πczone bÍdzie z piknikiem i prÛbowaniem
miejscowego wina.

Jerzy Klim



Z ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji PolonijnychZ ̄ ycia Organizacji Polonijnych

Marzec 19984

Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Kolejny raz nadszed≥ czas podzielenia siÍ z czytelnikami
Kroniki tym, co wydarzy≥o siÍ od m-c grudnia 97r. do
obecnego wydania kwartalnika.

Wypada na chwilÍ wrÛciÊ do imprezy, ktÛra odby≥a
siÍ juø po zamkniÍciu wydania grudniowego, a
mianowicie zabawy andrzejkowej, organizowanej przez
polskπ szko≥Í w Phillip. OtÛø by≥a to impreza ze wszech
miar udana, podczas ktÛrej maturzyúci szko≥y otrzymali
nagrody za naukÍ i na oczach dosyÊ licznie przyby≥ych
na tπ imprezÍ dziÍkowano im za wysi≥ek jaki wk≥adali
przez ca≥y okres nauki, aby uzyskaÊ polskπ maturÍ. Co
jednak by≥o najwaøniejsze to to, øe dosz≥o do
uczestnictwa w zabawie dwÛch pokoleÒ i trzeba
przyznaÊ, øe wszyscy bawili siÍ doskonale i m≥odzieøy
nie przeszkadza≥o, øe rodzice sπ razem z nimi.Mamy
nadziejÍ, øe kolejne spotkania pokoleÒ bÍdπ mia≥y miejsce
i w nastÍpnych latach, a wszystkim organizatorom naleøπ
sie s≥owa uznania.

Jak co roku Ko≥o nasze zorganizowa≥o WigiliÍ-Op≥atek.
WúrÛd licznie przyby≥ych mieliúmy zaszczyt goúciÊ po
raz pierwszy w naszych progach nowo przyby≥ego
Ambasadora RP wraz z rodzinπ. Spotkanie to z racji
swojego charakteru mia≥o podnios≥y nastrÛj, a dzieci z
polskiej szko≥y dajπc krÛki wystÍp tradycyjnych jase≥ek
spowodowa≥y, øe ca≥a sala spontanicznie w≥πczy≥a siÍ do
úpiewania kolÍd co jeszcze bardziej uúwiadomi≥o
wszystkim obecnym tradycjÍ tego wieczoru. Jesteúmy
przekonani, øe wszyscy obecni mieli okazjÍ do mi≥ego
spÍdzenia czasu i wszystkim tym, ktÛrzy przycznili siÍ
do zorganizowania wieczoru, naleøπ siÍ podziÍkowania.
Dodatkowπ atrakcjπ wieczoru by≥o zorganizowanie
wystawy poúwiÍconej 200-nej rocznicy urodzin Sir. E.
Strzeleckiego. Obecni mieli okazjÍ do zapoznania siÍ z
dzia≥alnoúciπ s≥awnego Polaka na terenie Australii i nie
tylko, oraz moøliwoúÊ nabycia wydanej biografii o nim i
wybitych z tej okazji medali - wizerunkÛw Sir. E.
Strzeleckiego. Sporo osÛb by≥o zainteresowanych
ekspozycjπ i dziÍki starannie przygotowanemu
referatowi przez kol. W. GerulÍ mia≥o okazjÍ do poznania
ciekawych fragmentÛw z øycia naszego rodaka.

Zdjêcie lewe: Dzieci z Polskiej Szko³y w tradycyjnych jase³kach.  Zdjêcie prawe:  Prezes SPK Ko³a Nr. 5, Frank
Machutta, wita obecnych na Wigilii-Op³atku. fot. F. Paszkiewicz

Na weso≥o i w lekkim stylu poøegnaliúmy mijajπcy rok
1997, na zorganizowanym w naszym Klubie Sylwestrze.
Jak w ubieg≥ych latach tak i teraz naleøy zaliczyÊ tÍ
zabawÍ do udanych, aczkolwiek zdziwienie powodowa≥
fakt, øe wúrÛd obecnych by≥o stosunkowo ma≥o
przedstawicieli m≥odszego pokolenia. By≥a to kolejna
okazja do spÍdzenia mi≥o wieczoru i powitania Nowego
Roku przy dobrej muzyce i w mi≥ym nastroju.

Przed nami ÑANZAC DAYî i jak co roku zapraszamy
i zachÍcamy do wziÍcia udzia≥u w marszu, a potem w
uroczystym obiedzie w Klubie.

Przedtem jednak chcielibyúmy øyczyÊ wszystkim
rodakom i organizacjom polskim na terenie Kanbery
Weso≥ego Alleluja, Ñsmacznegoî jajka, zdrowia i
pomyúlnoúci.

H.SzaliÒska- Sekretarz Ko≥a

Komisja O�wiatowa
Co nowego w Polskiej Szkole w Phillip?Rok szkolny
1998 w Polskiej Szkole w Phillip rozpoczπ≥ siÍ dnia 6
lutego zajÍciami lekcyjnymi oraz zebraniem
informacyjnym dla RodzicÛw.  Natomiast grono
nauczycielskie i Komisja Oúwiatowa zebra≥a siÍ juø na
tydzieÒ wczeúniej aby przedyskutowaÊ wszystkie waøne
sprawy i ustaliÊ zmiany konieczne dla dobrego
funkcjonowania szko≥y.    Przyúwieca nam nowo wybrane
przez nauczycieli i KomisjÍ Oúwiatowπ motto szko≥y:

Aby Polska Szko≥a w Phillip by≥a ürÛd≥em polskiego
jÍzyka i polskoúci, wspÛlnπ przyjemnoúciπ dla uczniÛw,
nauczycieli, pracownikÛw i rodzicÛw, zorganizowanπ
i zdyscyplinowanπ instytucjπ, ktÛra ma udoskonalaÊ
znajomoúÊ jÍzyka polskiego i rozszerzaÊ wiedzÍ o
kulturze polskiej u kaødego ucznia.

Obecny sk≥ad nauczycielski to:  mgr. Ewa Chodasewicz,
mgr. Edyta Kucharska, mgr. Iwona Staniewska,  mgr.
Maria Tabisz,  mgr. Halina Kobia≥ko, mgr. Joanna
Dπbrowska oraz mgr. inø. Stefan Gajewski-nauczyciel i
koordynator do spraw pedagogicznych.  ZajÍcia z religii
prowadzi w roku bieøπcym ksiπdz Waldemar.

dalszy ci¹g obok
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Msza åwiÍta na rozpoczÍcie roku szkolnego zosta≥a
odprawiona w Oúrodku Duszpasterskim w Narrabundah
w dniu 22 lutego. DziÍkujemy ksiÍdzu Waldemarowi za
przygotowanie i odprawienie uroczystej mszy dla
m≥odzieøy i rodzicÛw. Ksiπdz Waldemar zaproponowa≥
kontynuacjÍ tego rodzaju mszy w ostatniπ niedzielÍ
kaødego miesiπca.  ÑBÛg zap≥aÊî.

Wprowadziliúmy w szkole pewne zmiany
organizacyjne i programowe w celu poprawienia
dyscypliny i podniesienia poziomu nauczania.  Mamy
obecnie 5  klas ≥πczonych i 2 klasy pojedyÒcze  maturalne
(11 i 12), liczπce razem ponad 90 uczniÛw.

RozpoczÍliúmy teø w roku bieøπcym naukÍ jÍzyka dla
osÛb nie mÛwiπcych po polsku.  KlasÍ tÍ prowadzi  dr
W. KrÛlikowski.  Jako pierwszy uczeÒ zg≥osi≥ siÍ minister
edukacji Bill Stefaniak z øonπ. Chce siÍ uczyÊ polskiego
w naszej szkole!   Witamy serdecznie i cieszymy siÍ, øe
szko≥a nasza ma poparcie w sferach politycznych ACT.
Osoby  zainteresowane naukπ jÍzyka polskiego w klasie
ëangielskiejí mogπ  nadal zapisywaÊ siÍ i sπ mile widziane.

W celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia zajÍÊ wszystkie
klasy prowadzone sπ przez dwÛch nauczycieli.
Wprowadziliúmy teø  ëteczkÍ uczniaí, dla kaødego
dziecka, ktÛre uczÍszcza do naszej szko≥y.   Zawiera  ona
ëobowiπzki uczniaí, bieøπce informacje o szkole, zeszyt,
oraz majπ byÊ w niej trzymane wszystkie materia≥y
lekcyjne i prace domowe.

ZamÛwiliúmy teø w Polsce  nowe podrÍczniki i
najnowsze materia≥y do nauczania jÍzyka polskiego od
klasy 0 do klasy 12.  CzÍúÊ juø otrzymaliúmy, a czÍúÊ jest
juø w drodze do nas.  Dla klas maturalnych szczegÛlnie
waøne jest, aby materia≥y i literatura by≥a  zgodna z
wymogami Departamentu Edukacji, ktÛry nadzoruje
wykonywanie zatwierdzonego poprzez akredytacjÍ
programu maturalnego.

Zakupiliúmy komputer (laptop) do prowadzenia
biblioteki, administracji szko≥y oraz finansÛw. Mamy
nadziejÍ, øe dziÍki temu, wiele spraw zostanie
usystematyzowanych i u≥atwionych. Niestety nie
mogliúmy skorzystaÊ z komputera zaoferowanego przez
Ko≥o Komputerowe ze wzglÍdu na brak miejsca na
przechowywanie na terenie szko≥y tego typu sprzÍtu i
jego odpowiednie zabezpieczenie.

Zakupiony zosta≥ rÛwnieø telefon komÛrkowy (mobile
phone) nr 041 103 7898. BÍdzie on czynny w godzinach
otwarcia szko≥y w kaødy piπtek. W ciπgu tygodnia moøna
zostawiÊ pod tym telefonem wiadomoúÊ.  Chcemy, aby
Rodzice w razie potrzeby mieli  kontakt telefoniczny ze
szko≥π, jak rÛwnieø uczniowie w razie koniecznoúci mogπ
zawsze skorzystaÊ z tego telefonu. Jest on rÛwnoczeúnie
dla naszej szko≥y pewnπ formπ bezpieczeÒstwa.

Kontynuujemy dyøury RodzicÛw w czasie zajÍÊ
lekcyjnych.  Poza pomocπ przy fotokopiowaniu
materia≥Ûw dla nauczycieli i uczniÛw, chcemy zachÍciÊ
RodzicÛw do krÛtkich dyøurÛw w klasach w czasie zajÍÊ
lekcyjnych.  Przybliøy to napewno Rodzicom problemy
z jakimi borykajπ siÍ uczniowie jak i nauczyciele podczas
zajÍÊ lekcyjnych.

W dniu 26 marca odwiedzi naszπ szko≥Í dwukrotnie
uhonorowany mianem ënajlepszego inøyniera rokuí dr
Andrzej Rastawicki, znana postaÊ w úwiecie naukowym
Kanbery i na ANU.  Cieszymy siÍ niezmiernie, øe w
swoim wype≥nionym po brzegi czasie znalaz≥ chwilÍ na
podzielenie siÍ z naszπ m≥odzieøπ swojπ wiedzπ i
doúwiadczeniem.  BÍdzie on mia≥ wyk≥ad ÑO s≥awnych
Polakachî dla klasy 11 i 12.

Komisja O�wiatowa - ci¹g dalszy Walne Zebranie
W dniu 20 marca w naszej szkole odby≥o siÍ Walne

Zebranie, na ktÛrym omawiano sprawy istotne dla szko≥y.
PodziÍkowania

Serdeczne podziÍkowania paÒstwu Rudzik, rodzicom
Krysi i MaÊka, za przywiezienie z Polski i podarowanie
dla szko≥y wartoúciowych ksiπøek.

Serdecznie dziÍkujemy rÛwnieø pani Boøenie
Rastawickiej za przekazanie naszej szkole polskich
ksiπøek z biblioteki, w ktÛrej p. Boøena pracuje.

Gorπco dziÍkujemy p. Krystynie Szczepanek za
wzorowe prowadzenie Kroniki naszej szko≥y przez okres
ostatniego roku.

Wszystkim Drogim nam Czytelnikom sk≥adamy
serdeczne øyczenia Weso≥ych åwiπt Wielkanocnych i
udanego åmigusa Dingusa.

Za KomisjÍ Oúwiatowπ
Halina Stawska

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 1 kwarta³ 1998 r.

Tegoroczne lato w Kanberze by≥o wyjπtkowo gorπce i
czasem uciπøliwe, ale juø nadchodzi jesieÒ, ktÛra jest w
naszym mieúcie bardzo podobna do polskiej, jest ciep≥o,
s≥onecznie i kolorowo.  W przyrodzie dominuje z≥oto,
czerwieÒ i brπz, lecz nied≥ugo zaczniemy narzekaÊ na
zimno.

Od lutego zacza≥ siÍ nasz najpracowitszy okres roku.
W dniu 14.2.br. mia≥yúmy stÛ≥ z ciastami na Civicíu z
okazji ÑMulticultural Festivalî.  WkrÛtce po tym by≥
nastÍpny z okazji ÑCanberra Dayî w sobotÍ dn. 7.3.br.

Obie imprezy da≥y spodziewane wyniki, ale pracy
trzeba by≥o w≥oøyÊ wiele.  Wszystkie cz≥onkinie Ko≥a
Polek, ca≥a grupa 15 paÒ, solidarnie jak zwykle,
dostarczy≥y smacznych ciast, tortÛw i pπczkÛw.

W tym roku odpowiedzia≥y rÛwnieø na nasz apel panie
z poza Ko≥a, co mia≥o wp≥yw na wyniki finansowe.  Aby
nie pominπÊ niczyjego nazwiska, dziÍkujemy ogÛlnie
wszystkim mamusiom, babciom i nauczycielkom z obu

dalszy ci¹g obok

Przy stoisku Ko³a Polek od lewej panie: J. Cox, A. Bro¿ek
i wiceprezeska A. Zió³kowska

fot. J. Cox
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szkÛ≥ polskich, ktÛre dostarczy≥y wspania≥ych ciast na
sto≥y w lutym i w marcu b.r.  DziÍkujemy rÛwnieø tym
PaÒstwu, ktÛrzy zamiast ciast z≥oøyli ofiary pieniÍøne.

Oba stoiska, to w bardzo gorπcy dzieÒ 14 lutego i to w
wietrznπ sobote 7.3., prowadzi≥a przez 12 godzin dzielna
p.Anna ZiÛ≥kowska. (Zdradzi≥a mi ona bardzo przyjemnπ
wiadomoúÊ, øe najstarsza jej wnuczka, panna Julia, zda≥a
bardzo dobrze egzaminy i zosta≥a przyjÍta na A.N.U. w
Kanberze, a wiÍc cÛrka idzie úladami ojca dr. Franka
ZiÛ≥kowskiego.  Takie to sπ radoúci wszystkich babÊ i
dziadkÛw.)

W sprzedaøy ciast pomaga≥a jak zwykle ta sama grupa
paÒ, strona techniczna naleøa≥a jak zawsze do mÍøÛw
prezeski i V-ce prezesek.  Na podkreúlenie i szczegÛlne
podziÍkowanie zas≥ugujπ p. Emilia Mazurek i p. Regina
åliwiÒska, ktÛre od wielu juø lat pomagajπ w upieczeniu
od 200 do 300 pπczkÛw na kaødy stÛ≥.

W koÒcu grudnia uby≥y znowu cz≥onkinie Ko≥a Polek,
dwie panie, úp. Irena OpoczyÒska i úp. Zofia Benny-
Wojciechowska. Øegna≥yúmy Je z øalem i modlitwπ.
Rodzinom zmar≥ych jeszcze raz sk≥adamy serdeczne
wyrazy wspÛ≥czucia.  Wszystkim chorujπcym øyczymy

Ko³o Polek - ci¹g dalszy

Zebranie prezydium Rady Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne 19 listopada 1997 r..  Od
lewej: wiceprezes in¿. St. Kowalski, przewodnicz¹cy Komisji O�wiatowej M. Stawski, wiceprezes SPK Ko³a Nr. 5
B.Z. Skarbek, sekretarz Ko³a Polek H. Wodziñska, cz³onkowie prezydium I. �laska-Bell, dr Jerzy Klim i skarbnik
Rady A. Kopras, sekretarz Rady E. Rogala, prezes Rady in¿. A. Fabjanowski fot. F. Paszkiewicz

poprawy w zdrowiu, a paniom Janinie MilaÒczuk, naszej
skarbniczce, i Helenie GroÒckiej, po operacjach
przyjemnej rekonwalescencji.

Paniom, ktÛre wybierajπ siÍ do Europy i do Polski,
øyczymy szczÍúliwej podrÛøy i przyjemnego pobytu w
Ojczyünie.

Zgodnie z ustaleniami na zebranich wys≥a≥yúmy ofiarÍ
na ÑChristian Blind Mission Internationalî, proszπ oni
rÛwnieø o uøywane znaczki i zbÍdne aparaty s≥uchowe
(hearing aids). Wys≥a≥yúmy takøe ofiarÍ na Fundusz
Wieczysty Polonii Australijskiej za rok 1997.

DziÍkujemy ks. W. Szczepaniakowi za zorganizowanie
dorocznych rekolekcji, ktÛre przeprowadzi≥ goúÊ z Polski
ks. kanonik Krzysztof Ukleja.

W zwiπzku z nadchodzπcymi åwiÍtami
Wielkanocnymi, øyczymy ca≥ej Polonii Canberra-
Queanbeyan jak rÛwnieø Ambasadorowi R.P. dr. T.
Szumowskiemu z rodzinπ i wszystkim pracownikom
ambasady, oraz naszym spo≥ecznikom i duszpasterzom:
ks. St. Lipskiemu i ks. W. Szczepaniakowi - WESO£YCH
åWI•T WIELKANOCNYCH, SMACZNEGO JAJKA i
TRADYCYJNEGO DYNGUSA.

Helena WodziÒska
Sekretarz Ko≥a Polek

Wszystkim naszym  RodakomWszystkim naszym  RodakomWszystkim naszym  RodakomWszystkim naszym  RodakomWszystkim naszym  Rodakom
z okazjiz okazjiz okazjiz okazjiz okazji

�wi¹t Wielkanocnych�wi¹t Wielkanocnych�wi¹t Wielkanocnych�wi¹t Wielkanocnych�wi¹t Wielkanocnych
najserdeczniejsze ¿yczenianajserdeczniejsze ¿yczenianajserdeczniejsze ¿yczenianajserdeczniejsze ¿yczenianajserdeczniejsze ¿yczenia

sk³adask³adask³adask³adask³ada
Rada Organizacji Polskich w A.C.T.Rada Organizacji Polskich w A.C.T.Rada Organizacji Polskich w A.C.T.Rada Organizacji Polskich w A.C.T.Rada Organizacji Polskich w A.C.T.

Podczas obrad Prezydium ROP od lewej: redaktor Kroniki
Polonii dr J. Klim i skarbnik A. Kopras

fot. F. Paszkiewicz
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Przedstawiciele W³adz Polskich w Kanberze
Dnia 12 i 13 marca br. przebywali w Kanberze
przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
Telewizji Polskiej, a mianowicie:  wiceprezes UrzÍdu
Kultury Fizycznej i Sportu Wiktor Krebok, prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Stanis≥aw Paszczyk,
sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Janusz Patera, trener koordynator Polskiej Druøyny
Olimpijskiej Marek Rzepkiewicz, attachÈ olimpijski
polskiej reprezentacji Thomas York, prezes Telewizji
Polskiej Ryszard Miazek, oraz dyrektor dzia≥u
zagranicznego Telewizji Polskiej Jerzy RomaÒski. W
czasie swego pobytu w stolicy Australii przeprowadzili
szereg rozmÛw z miejscowymi w≥adzami, zwiedzili
Australijski Instytut Sportu, spotykajπc siÍ przy okazji
rÛwnieø z australijskim mistrzem úwiata w p≥ywaniu, a
Polakiem z pochodzenia, urodzonym w Gdyni Micha≥em
Klimem.  W  piπtek 13-go wieczorem przybyli na
spotkanie z tutejszπ Poloniπ w Domu Polskiego
Kombatanta w towarzystwie ambasadora RP w Australii,
dr Tadeusza Szumowskiego, oraz konsula generalnego
RP w Sydney Wies≥awa Osuchowskiego.  Goúcie
przekazali zebranym informacje o swoim pobycie w
Australii, plany zwiπzane z przygotowaniami na
OlimpiadÍ w Sydney w 2000 roku, oraz objaúniali
trudnoúci zwiπzane z propozycjami nadawania
programÛw polskiego radia i telewizji bezpoúrednio do
Australii przez po≥πczenia satelitarne.  Rozmowy
kontynuowano doúÊ d≥ugo w przyjemnej atmosferze przy
lampce wina, kanapkach i ciastach, przygotowanych
przez Ko≥o Polek.

Jerzy Klim

Przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Telewizji Polskiej, Ambasady i Konsulatu Generalnego RP, oraz
Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii, w Domu Polskiego Kombatanta.

fot. F. Paszkiewicz

Prezes Rady Organizacji Polskich na Australijskie
Terytorium Sto³eczne., in¿. Arkadiusz Fabjanowski, wita
reprezentantów w³adz polskich. fot. F. Paszkiewicz
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Wywiad z ambasadorem Tadeuszem Szumowskim
przeprowadzony 12 stycznia 1998 rokuprzeprowadzony 12 stycznia 1998 rokuprzeprowadzony 12 stycznia 1998 rokuprzeprowadzony 12 stycznia 1998 rokuprzeprowadzony 12 stycznia 1998 roku

Irena �laska-Bell

Irena: Witamy Pana Ambasadora na australijskiej ziemi,
a przy okazji - ile juø by≥o tych powitaÒ i wywiadÛw†?
Ambasador: ListÛw powitalnych otrzyma≥em kilkanaúcie
od rÛønych organizacji i osÛb prywatnych, i od razu
poczu≥em siÍ jak w domu. Uczestniczy≥em teø w kilku
oficjalnych spotkaniach. Zapraszany by≥em wraz z
rodzinπ (Ambasador przyjecha≥ tu z øonπ i trzema synami
- dop. mÛj I.å-B.) na wspania≥y op≥atek do Klubu SPK w
Kanberze, by≥em wzruszony, albowiem by≥o to moje
pierwsze spotkanie. Zaproszono mnie rÛwnieø do
Melbourne na festiwal ÑPol-Art -97î. Przypad≥ mi
rÛwnieø w udziale honor i  zaszczyt otwarcia tego
festiwalu. By≥em z krÛtkπ wizytπ w Sydney i tam przy
okazji niedzielnej Mszy åwiÍtej, po lunchu mia≥em
moøliwoúÊ spotkania siÍ z
niektÛrymi przedstawicie-
lami spo≥ecznoúci polskiej w
Sydney.
Przyjecha≥em tu pod koniec
listopada, a wiÍc nastrÛj by≥
raczej úwiπteczny, urlopowy,
w zwiπzku z tym nie mog≥em
jeszcze wszystkich zobaczyÊ
tak jakbym chcia≥. Z czasem
bÍdÍ mia≥ moøliwoúÊ
wiÍkszej iloúci spotkaÒ.
Mamy juø zapowiedziane
przez protokÛ≥ australijski
oficjalne wizyty, ktÛre bÍdÍ
sk≥ada≥ w Brisbane i
Melbourne w marcu i
kwietniu.
Irena: Jest pan juø drugim
Ambasadorem...
Ambasador: Tak, ja to
nazywam drugπ generacjπ
ambasadorÛw III Rzeczy-
pospolitej.  Pierwsza gene-
racja ambasadorÛw (w tym
gronie mieúci siÍ p.
Agnieszka MorawiÒska, moja poprzedniczka) oprÛcz
normalnych funkcji ambasadorÛw akredytowanych w
krajach do ktÛrych wyjeødøali, mia≥a ogromne zadanie
do spe≥nienia. Ja to okreúlam has≥owo: ÑPrzywrÛcenie
Polonii na Ojczyste £onoî.
Irena: Bardzo trafnie Pan to okreúli≥.
Ambasador:  Czyli wystÍpujπc jako przedstawiciele
ÑWolnej Demokratycznej Polskiî, prowadzπcej w≥asnπ
politykÍ, musieli jednoczeúnie duøo wiÍcej czasu
poúwiÍciÊ stosunkom z Polakami za granicπ, z tπ nieufnπ
Poloniπ, ktÛra przez wiele lat na wszystko co siÍ dzia≥o
w Polsce patrzy≥a niechÍtnie i z duøπ podejrzliwoúciπ, i
s≥usznie, bo takie by≥y czasy - i nie o takπ PolskÍ chodzi≥o
walczπcym øo≥nierzom II Wojny åwiatowej i wszystkim
tym, ktÛrzy zostali zmuszeni albo do pozostania za
granicπ po wojnie, albo do opuszczenia Polski po wojnie
z przyczyn politycznych lub ekonomicznych.  Pani
Ambasador MorawiÒska jecha≥a do Australii (a inni
ambasadorowie do innych krajÛw) takøe z misjπ

pokazania licznej rzeszy PolakÛw mieszkajπcych za
granicπ - øe ta Polska jest nowym Krajem, ktÛry powraca
na naleøne mu miejsce w úwiecie, øe warto dla tej Polski
pracowaÊ i jak zawsze kochaÊ.
Irena:  Oj, kochamy i bardzo tÍsknimy.
Ambasador: Druga generacja ambasadorÛw - czyli ja -
jesteúmy w tym szczÍúliwym po≥oøeniu, øe
przychodzimy na grunt przygotowany. ChcÍ wrÛciÊ do
tego g≥Ûwnego nurtu zadaÒ Ambasadora, to jest
pracowaÊ nad utrzymaniem jak najlepszych stosunkÛw
dwustronnych miÍdzy Polskπ a paÒstwami w ktÛrych
jestem czy zapewne bÍdÍ akredytowany (obok Australii,
w Nowej Zelandii i Papui Nowej Gwinei).
Irena: Panie Ambasadorze, mÛj naczelny da≥ mi pytanie

dla Pana: Co sk≥oni≥o pana do
wstπpienia do s≥uøby
dyplomatycznej†?
Ambasador: Najpierw Pani coú
pokaøÍ i to bÍdzie odpowiedü
na Pani pytanie. (Ambasador
podaje mi dwa maszynopisy
oprawione w ramki). ProszÍ
spojrzeÊ - (Ambasador czyta)
- Ministerstwo Spraw
Zagranicznych do Tadeusza
Szumowskiego: MianujÍ
Pana Drugim Radcπ
Ambasady RP w Londynie -
data 1 kwietnia 1940 roku.
Podpisano: Minister Spraw
Zagranicznych August
Zaleski.
Irena: Nie bardzo rozumiem,
skπd ta data†?
Ambasador: Przecieø to by≥
mÛj ojciec, Tadeusz
Szumowski; a teraz to drugie:
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych do Tadeusza
Szumowskiego: MianujÍ

pana Radcπ Ambasady R.P. w Londynie - (data 1 kwietnia
1990 roku).  Podpisano: Ministerstwo Spraw
Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski. Dok≥adnie 50
lat pÛüniej. Co za dziwny zbieg okolicznoúci. Siedzia≥em
w tym samym pokoju przy biurku mojego ojca! Mnie
nigdy do g≥owy nie przychodzi≥o, øe mogÍ byÊ w s≥uøbie
zagranicznej. Przed 1981 rokiem to by≥o jak gdyby
certifikatem podpisanym diab≥u, w ogÛle nie bra≥em tego
pod uwagÍ.  W 1982 roku tak siÍ moja sytuacja u≥oøy≥a -
stan wojenny w Polsce - uda≥o mi siÍ z kraju wyjechaÊ.
Najpierw chcia≥em wyjechaÊ do Anglii, w koÒcu
zatrzyma≥em siÍ we Francji przez dwa lata, gdzie
podjπ≥em studia w Instytucie Nauk Politycznych w
Paryøu, gdzie najnowsza historia by≥a moim wyborem
(lata 20-ste, 30-ste i 40-ste XX wieku). Przed wyjazdem
do Francji napisa≥em magisterium ze stosunkÛw polsko-
czeskich. PÛüniej robi≥em doktorat ze stosunkÛw polsko-
brytyjskich. Wszystkie trudne polsko-brytyjskie sprawy
by≥y przedmiotem moich  badaÒ, w Instytucie

Ambasador RP w Australii, dr Tadeusz Szumowski
fot. z archiwum rodzinnego

dalszy ci¹g obok



Marzec 1998 9

Sikorskiego przede wszystkim, oraz w archiwach
brytyjskich. W latach 70-tych uda≥o mi siÍ przeprowadziÊ
setki rozmÛw z ludümi, ktÛrzy jeszcze uczestniczyli w
wydarzeniach wojennych. WspomnÍ tu Edwarda
RaczyÒskiego - Ambasadora i Prezydenta, ktÛry jest dla
mnie wzorem wszystkiego co dobre.
Irena: PiÍknego wieku doøy≥ Ambasador RaczyÒski, mia≥
chyba oko≥o stu lat...
Ambasador: Tak, doøy≥ do 101 lat i jak zawsze mÛwi≥, øe
d≥ugowiecznoúÊ zawdziÍcza kπpielom w lodowatej
wodzie w wannie i higienicznemu stylowi øycia.
Pozna≥em Ambasadora E. RaczyÒskiego w Londynie w
1972 roku. Bez niego nie wyobraøam sobie mojej pracy
jako historyka, by≥ to cz≥owiek niezwyk≥y, o ogromnej
wiedzy i úwietnej pamiÍci.
Bra≥em teø udzia≥ w pogrzebie Edwarda RaczyÒskiego -
by≥em wtedy w≥aúnie w Londynie radcπ Ambasady, a
po jego úmierci dosta≥em od Jego Ma≥øonki pani Anieli
trzy rzeczy: piÍkny parasol, wspania≥y cylinder i zdjÍcie
Ambasadora RaczyÒskiego z wizyty u krÛla Jerzego VI
w≥aúnie w tym cylindrze na g≥owie. I ja teø w tym
cylindrze chodzi≥em na dwÛr krÛlewski sprawujπc rÛøne
funkcje dyplomatyczne w Londynie. Tak wiÍc ca≥a ta
historia gdzieú tu siÍ nak≥ada - Ojciec - RaczyÒski - i to
jest jeszcze jedna odpowiedü dlaczego wstπpi≥em do
dyplomacji.
Irena: By≥ pan w latach 1990-94 radcπ Ambasady  Polskiej
w Londynie, moøe coú na ten temat†?
Ambasador: W 1989 by≥y wybory, a jeszcze przed tym
by≥em Ñszarym cz≥owiekiemî, ale coú tam robi≥em w tej
Solidarnoúci naszej polskiej, wspania≥ej, kochanej.  W
czasie pierwszych wyborÛw by≥em Komisarzem
Wyborczym i robi≥em kampaniÍ w duøej czÍúci
Warszawy - wspierajπc pos≥Ûw pÛüniejszego Komitetu
Obywatelskiego. Wybory wygraliúmy - wrÛci≥em na
uczelniÍ, a 1 stycznia by≥ telefon od ministra
Skubiszewskiego, zaproszono mnie do MSZ i po krÛtkim
szkoleniu wyjecha≥em do Londynu jako drugi radca,
potem pierwszy radca i szef wydzia≥u politycznego, a w
latach 1993-94 pe≥ni≥em funkcjÍ ChargÈ díAffaires.
Irena: Jak Pan wspomina swojπ pierwszπ pracÍ w
Londynie†?
Ambasador: PlacÛwka w Londynie w porÛwnaniu z
placÛwkπ w Kanberze to by≥ moloch, to by≥ ogrom, to
by≥o centrum úwiata, juø pomijam, øe Londyn jest
miastem nieporÛwnywalnym z Kanberπ!
Irena: Wiemy, wiemy, by≥o siÍ w tym Londynie wiele
razy†!
Ambasador: ...ale teø mieliúmy sprawy, ktÛre dziejπ siÍ w
Londynie - Rada BezpieczeÒstwa, Anglia w NATO,
Anglia - Unia Europejska, Anglia - Grupa SiÛdemki tzn.
7 najbardziej uprzemys≥owionych paÒstw úwiata.  W
Londynie przeøy≥em m.in. zamach stanu w Moskwie,
rozpad Zwiπzku Sowieckiego i wojnÍ w Iraku.
Irena: A jak uk≥ada≥a sie wspÛ≥praca z Poloniπ angielskπ†?
Ambasador: Wspaniale, chyba takøe dlatego, øe mÛj ojciec
by≥ w Londynie w czasie wojny i znajdowa≥em ludzi,
ktÛrzy znali mego ojca, tak siÍ rÛwnieø z≥oøy≥o, øe i moja
matka znalaz≥a siÍ w Londynie po wybuchu wojny...
Irena: Jakieú waøne wydarzenia w okresie paÒskiej pracy
w Londynie†?

Ambasador: Tak, Ambasador Tadeusz de Virion w 1990
roku bardzo pracowa≥ nad przeniesieniem insygniÛw do
Polski, zbliøa≥y siÍ wybory. Wiadomo by≥o, øe Wa≥Ísa
zostanie prezydentem i zrozumia≥e, øe chcia≥, aby te
insygnia Polski Niepodleg≥ej, II Rzeczypospolitej, do
nowej III Rzeczypospolitej powrÛci≥y.  I w≥aúnie dziÍki
Ambasadorowi de Virion i marsza≥kowi Senatu
Andrzejowi Stelmachowskiemu, ktÛrzy prowadzili
bardzo trudne rozmowy z przedstawicielami Rzπdu
Polskiego na Uchodüstwie w Londynie,  te insygnia,
symbol Polski Niepodleg≥ej, powrÛci≥y do kraju na
Zamek KrÛlewski w Warszawie.
PamiÍtam teø setne urodziny Ambasadora Edwarda
RaczyÒskiego, ktÛry na stojπco wyg≥osi≥ mowÍ w jezyku
polskim, angielskim i francuskim - by≥ wspania≥y i, jak
zresztπ do koÒca swoich dni, zachowa≥ pe≥niÍ si≥
umys≥owych.
Irena: Gdzie zosta≥ pochowany Ambasador RaczyÒski†?
Ambasador: Zw≥oki zosta≥y przewiezione do Polski i
pochowane w grobie rodzinnym w Rogalinie w
wojewÛdztwie poznaÒskim... Jeszcze jedno wydarzenie
bardzo powaøne, g≥ebokie, to przeniesienie prochÛw gen.
Sikorskiego do Polski we wrzeúniu 1993 roku (gdzie
spoczÍ≥y na Wawelu). Mia≥em wtedy uczucie, øe
uczestniczÍ w waønym momencie historycznym. Po
piÍÊdziesiÍciu latach genera≥ Sikorski wraca≥ do Kraju†!
Irena: Mieszkajπc w tak wielkich i piÍknych miastach jak
Warszawa i Londyn, jakie sπ Pana wraøenia z Kanbery†?
Ambasador: CzujÍ siÍ tu wspaniale, bo chociaø jestem z
urodzenia warszawiakiem, szko≥a, uniwersytet, praca w
MSZ w Warszawie, to zawsze mieszka≥em poza
Warszawπ - ostatnio w Zalesiu GÛrnym wúrÛd lasÛw,
jezior, zwierzyny leúnej. I dlatego w Kanberze absolutnie
nie odczuwam braku gwaru miejskiego. Zawsze
mieszka≥em w domach, nie w mieszkaniach - zieleÒ,
drzewa, cisza sπ dok≥adnie tym co lubiÍ, a poza tym lubiÍ
ciep≥o...
Irena: Przecieø juø wszyscy majπ dosyÊ kanberskiego
Ñtropikuî...
Ambasador: Ja naprawdÍ ubÛstwiam upa≥y.
Irena: Czy bÍdzie pan mia≥ okazjÍ zwiedziÊ piÍknπ
AustraliÍ†?
Ambasador: Tak, bardzo bym chcia≥ - jest tylko jeden ma≥y
problem - pieniπdze. Wraz z paniπ radcπ Beatπ
StoczyÒskπ, ktÛra by≥a tu ChargÈ díAffaires,
opracowaliúmy program dzia≥ania Ambasady na
najbliøszy rok, w tym zaplanowane zosta≥y oficjalne
stanowe wizyty Ambasadora z ma≥øonkπ m.in. w Perth,
Brisbane, Adelajdzie, Melbourne, Sydney.
Irena: Jakie plany na najbliøszπ przysz≥oúÊ†?
Ambasador:  Podpisanie szeregu umÛw
miÍdzypaÒstwowych czy stanowych, ktÛre u≥atwiÊ
mog≥yby wspÛ≥pracÍ gospodarczπ.
Irena: Na przyk≥ad†?
Ambasador: Poczπwszy od umowy rybo≥Ûwczej - tj.
udostÍpnienia wÛd australijskich polskim statkom i
regulujπcπ wspÛ≥pracÍ z Australiπ i Nowπ Zelandiπ
w≥aúnie w dziedzinie rybo≥Ûstwa-przetwÛrstwa. Druga
rzecz to jest coú, co bÍdzie w duøej czÍúci dotyczy≥o
wspÛlnotÍ polskπ w Australii - marzy mi siÍ zawarcie
umowy o wspÛ≥pracy kulturalnej.  NastÍpnie:  umowy o
wspÛ≥pracy w dziedzinie sportu i w dziedzinie turystyki.

Wywiad z ambasadorem     - ci¹g dalszy

dokoñczenie na str. 16
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WYPRACOWANIA UCZENNIC KLASY 3/4 na
temat:ÑJak spÍdzi≥am moje wakacjeî
W pierwszπ úrodÍ wakacji pojecha≥am do Sydney i
przespa≥am tam jednπ noc.  Rano wsta≥am, umy≥am siÍ i
zjad≥am úniadanie.  Potem pojechaliúmy zobaczyÊ stadion
olimpijski, a nastÍpnie na basen do znajomych. Po lunchu
pojechaliúmy w gÛry, ktÛre siÍ nazywajπ Blue Mountains.
Widzieliúmy piÍkne widoki i jechaliúmy kolejkπ na linach
i na szynach.  Potem poszliúmy do sklepu z pamiπtkami
z gÛr.  Zjedliúmy teø lody.
ParÍ dni pÛøniej pojechaliúmy do Jenolan Caves.
Musieliúmy kupiÊ bilety i czekaÊ na przewodnika.
Jaskinie powsta≥y w ska≥ach, przez ktÛre p≥ynÍ≥a woda.
Na poczπtku szliúmy suchym korytarzem, a potem coraz
bardziej mokrym.  Po zejúciu schodkami w dÛ≥
zobaczyliúmy rzekÍ.  Widzieliúmy teø w jaskiniach koúci
zwierzπt , ktÛre tam zab≥πdzi≥y i zmar≥y.  Ujrzeliúmy takøe
piÍkne formy skalne.  Dawno temu w Jenolan Caves
ukrywali siÍ z≥odzieje.  Po zwiedzeniu jaskiÒ wrÛciliúmy
do motelu w Katoomba.  ParÍ dni pÛøniej pojechaliúmy
do Sydney, a wieczorem do Canberry.  Tam na kolacjÍ
wstπpiliúmy do MacDonalda i pojechaliúmy do domu.
W Canberze dwa tygodnie chodzi≥am na basen.  Wakacje
by≥y tak fajne, øe nie chcia≥am wracaÊ do szko≥y.

Opracowa≥a Magda Kucharska
Moje wakacje spÍdzi≥am w Queensland.  Pojecha≥am
autem z Tatusiem, Mamusiπ i moim bratem Leszkiem.
Po drodze zatrzymaliúmy siÍ w Dubbo Zoo.  Widzia≥am
rÛøne zwierzÍta, ma≥py duøo skaka≥y i figlowa≥y.  W
Queensland widzia≥am pola z trzcinπ cukrowπ, duøe
nietoperze i øÛ≥wie. Pojechaliúmy teø statkiem na rafÍ
koralowπ.  Na pe≥nym morzu na statku bardzo kiwa≥o,
by≥am trochÍ chora. Na rafie Mama filmowa≥a, a my
nurkowaliúmy, widzia≥am korale i kolorowe ryby.
Robiliúmy zdjÍcia pod wodπ specjalnym aparatem.
Potem byliúmy na  Frazer Island, najwiÍkszej piaskowej
wyspie na úwiecie. By≥o tam piÍknie, s≥odkie jeziora i
tropikalne lasy. Widzia≥am psy Dingo i ryby ÑCat fishî.
Widzia≥am teø Ñåwiat Morzaî (Sea World) i ÑDuøego
Ananasaî (Big Pineapple). Oglπda≥am plantacje ananasa
i drzewa z orzechami makadamia.
W czasie wakacji duøo kπpa≥am siÍ i  p≥ywa≥am w
oceanie.  Mia≥am bardzo dobre wakacje.

Opracowa≥a Kasia Stawska
WYPRACOWANIE  UCZNIA  KLASY   5/6  na temat:
ÑCzy gromadzisz jakieú ëskarbyí w czasie wyjazdÛw
wakacyjnych?î
W czasie wyjazdÛw wakacyjnych gromadzÍ kamienie,
muszelki, zdjÍcia, pocztÛwki, mapy, broszury, bilety np.
na pociπg lub wstÍpu.  LiczÍ teø, ile zobaczy≥em øab,
jaszczurek, krabÛw i innych morskich øyjπtek.
Zbieram to wszystko dla przyjemnoúci.  RÛwnieø gdy
bÍdÍ duøy, wszystkie moje skarby bÍdπ mi przypomina≥y,
gdzie by≥em, co widzia≥em, co robi≥em i jak wyglπda≥em.
LubiÍ moje skarby oglπdaÊ od czasu do czasu.

Opracowa≥ Adam Gajewski

WYPRACOWANIA UCZENNIC  KLASY 11/12 na temat:
 ÑTwoja pierwsza sztuka teatralna.î
Pierwszπ sztukπ teatralnπ, ktÛrπ w øyciu zobaczy≥am,
by≥a ÑAnia z Zielonego WzgÛrzaî.  Sztuka by≥a
przedstawiona w Krakowie w teatrze Bagatela.  Zrobi≥o
to na mnie wielkie wraøenie z kilku powodÛw.  PamiÍtam
tÍ atmosferÍ teatralnπ, t≥um dzieci mÛwiπcych tylko po
polsku (by≥a to moja pierwsza wizyta w Polsce); by≥am
bardzo podniecona, nie mog≥am siÍ doczekaÊ rozpoczÍcia
sztuki.  Dekoracja sceny by≥a fascynujπca, barwna i
sprawi≥a wraøenie, øe jesteú w domu Ani z sypialniπ,
kuchniπ i podwÛrkiem, wszystko to zmieúci≥o siÍ na
jednej ma≥ej scenie.  Pojawienie siÍ aktorÛw na scenie by≥o
nastÍpnym moim przeøyciem. Nagle kartki z ksiπøki
oøywi≥y siÍ w Krakowie.  W jednej scenie Ania pojawi≥a
siÍ naprawdÍ z zielonymi w≥osami.  Ca≥a widownia
odbiera≥a bardzo øywo tÍ sztukÍ, by≥o duøo úmiechu i
oklaskÛw.  Po zakoÒczeniu sztuki kaøde dziecko dosta≥o
polskie ksiπøeczki na pamiπtkÍ.  Mam je do dzisiaj na
pÛ≥ce z ksiπøkami.

Opracowa≥a Kasia SieÒko
Kilka lat temu, w czasie pobytu w Polsce, moja ciocia
zaprosi≥a mnie do Teatru Wielkiego w Warszawie na
przedstatwienie pod tytu≥em Ñ Skrzypek na dachuî.  Po
d≥ugich przygotowaniach poszliúmy do tramwaju, ktÛry
dowiÛz≥ nas w okolice Placu Teatralnego w Warszawie,
gdzie znajduje siÍ Teatr Wielki.  Budynek wyglπda≥
wspaniale, stary i potÍøny.  Przekroczyliúmy prÛg i
oddechu mi zabrak≥o z wraøenia. Kandelabry piÍkne,
kryszta≥owe wisia≥y z sufitu.  Marmurowe schody krÍci≥y
siÍ do samej gÛry, piÍkne marmurowe kolumny
potrzymywa≥y ca≥y sufit.  Zostawiliúmy kurtki w szatni i
powoli wchodziliúmy po schodach, podziwiajπc
wszystko dooko≥a.  Po d≥uøszej chwili doszliúmy do
balkonu, zajÍliúmy miejsca i czekaliúmy aø siÍ zacznie
przedstawienie.
Nareszcie wyszed≥ na scenÍ g≥Ûwny aktor i zaczπ≥
opowiadaÊ o tym, co siÍ dzia≥o w wiosce øydowskiej.
Musia≥am siÍ trochÍ koncentrowaÊ, øeby wszystko
zrozumieÊ. Kilka minut potem sztuka i muzyka mnie tak
wciπgnÍ≥a, øe tylko to widzia≥am i s≥ysza≥am.  Po godzinie
kurtyna zapad≥a i skoÒczy≥ siÍ akt pierwszy
przedstawienia.
SpÍdziliúmy tÍ przerwÍ chodzπc po teatrze, obserwujπc
ludzi.  Wszyscy mieli wspania≥e sukienki i garnitury.
Powoli wrÛciliúmy do naszych miejsc, øeby przeczekaÊ

dokoñczenie obok



Marzec 1998 11

resztÍ przerwy.   MinÍ≥o piÍÊ minut, wygas≥y úwiat≥a i
kurtyna siÍ podnios≥a.  Aktorzy wyszli na scenÍ i
g≥oúnymi g≥osami zaczÍli mÛwiÊ, úpiewaÊ.  TaÒce by≥y
porywajπce, najbardziej mi siÍ podoba≥o jak taÒczyli
Øydzi i Rosjanie w ma≥ej karczmie. Muzyka by≥ wolna,
kiedy taÒczyli Øydzi i znacznie szybsza, kiedy taÒczyli
Rosjanie.
ÑSkrzypek na dachuî to historia trzech cÛrek z rodziny
øydowskiej.  Historie losÛw dwÛch pierwszych cÛrek
by≥y weso≥e.  Natomiast trzeciej smutna a nawet
tragiczna.  Zakocha≥a siÍ w Rosjaninie z sπsiedniej wioski.
Ojciec jej nie chcia≥ wyraziÊ zgody na to ma≥øestwo, nie
chcia≥ jej znaÊ, ani jej mÍøa.  Powodem by≥o to, øe Rosjanie
zmusili wszystkich ØydÛw do opuszczenia wioski.  Mojπ
ulubionπ piosenkπ z tego przedstatwienia jest ÑGdybym
by≥ bogatyî.

K¹cik dla M³odzie¿y - dokoñczenie

Niedaleko Gniezna, w województwie bydgoskim, znajduje
siê historyczna osada - Biskupin. W 1933 roku odkryto tam
�lady grodziska, które zbadane przez archeologów okaza³y
siê �ród³ami historycznymi sprzed 2500 lat. Biskupin zosta³
zrekonstruowany w stylu ¿ycia pras³owian z okresu
wczesnohistorycznego (XI - VII w. p.n.e.). Zachowane
okazy ceramiki, ozdób i drobne przedmioty u¿ytkowe zosta³y
wykorzystane do budowy grodu. Dzi�, wiele ludzi z ca³ej
Polski (i nie tylko) przyje¿d¿a na festyny archeologiczne do
Biskupina. W roku 1996, w czasie mojego ostatniego pobytu
w Polsce, mia³am okazjê uczestniczyæ w jednym z takich
festynów. By³a to wycieczka szkolna, organizowana dla
klas IV-tych. Kiedy przybyli�my na miejsce, ujrza³am do�æ
wysok¹ wie¿ê z pomostem, przez który dostali�my siê do
wnêtrza osady. Otoczona ona by³a potê¿nym, drewnianym
p³otem, pod którym stercza³y ostre kolce. Pe³no by³o ludzi,
a przede wszystkim b³ota. . . . . Gród ten sk³ada³ siê z wielu
rzêdów ciemnych, wilgotnych i strasznie ciekawych cha³up,
w których przeciêtna rodzina biskupiñska mieszka³a (o
dziwo) wraz ze zwierzêtami. Podczas festynu w wielu
chatach urz¹dzone by³y sklepy sprzedaj¹ce upominki oraz
biskupiñskie ozdoby. Po wypiciu zupy rybnej (która by³a
bardzo niesmaczna), obejrzeniu stroju do nurkowania z
tamtych w³a�nie czasów (który przecieka³ i w niczym nie
przypomina³ dzisiejszego), wpad³am na lokalnego kata!
Ubrany by³ jak sam Lucyfer w czerwone rajtuzki a na g³owie
mia³ krête rogi. Jakim� cudem zdo³a³am unikn¹æ jego siekiery,
albo wsadzenia do dybów, co przydarzy³o siê wcze�niej
jakiemu� przera¿onemu nieszczê�nikowi. Mo¿na by³o siê
równie¿ przebraæ za pras³owiana i goniæ za barankami i
kozami, które bezlito�nie w³azi³y po nogi. Ledwo zd¹¿y³am
wszystko oblecieæ, a ju¿ trzeba by³o wracaæ do szko³y i na
tym skoñczy³a siê moja biskupiñska przygoda. Wiêc je�li kto�
z pañstwa bêdzie siê wybieraæ w okolice Gniezna,
pozdrówcie ode mnie bagnisty Biskupin!

Kalinka Gilbert

Z ca≥ego spektaklu najbardziej podoba≥a mi siÍ scena,
kiedy ojciec musia≥ opowiedzieÊ swojej øonie, øe zgodzi≥
siÍ na úlub najstarszej cÛrki z krawcem zamiast z bogatym
rzeünikiem.  Wymyúli≥ historiÍ, w ktÛrej matka jego øony
wsta≥a z grobu i odwiedzi≥a go w czasie snu. Mia≥a mu
powiedzieÊ, øe powinien wydaÊ cÛrkÍ za krawca.  W
scenie tej, g≥Ûwni bohaterowie  siedzieli w ≥Ûøku na
cmentarzu otoczeni grobami, z ktÛrych wychodzi≥y
duchy.  Matka øony unios≥a siÍ w powietrze i g≥oúno
krzycza≥a.  WidaÊ by≥o liny i druty podtrzymujπce latajπcπ
babciÍ, ale to dodawa≥o uroku ca≥ej scenie.
Ca≥e to przedstawienie wywar≥o na mnie tak ogromne
wraøenie, øe do tego dnia je pamiÍtam.
Po powrocie z Polski, od razu posz≥am do wypoøyczalni
filmÛw i wziÍ≥am film ÑSkrzypek na dachuî w wersji
angielskiej.

Opracowa≥a Ilona KrÛlikowska

Biskupin - moja wycieczka szkolna
W Polsce oøeni≥ siÍ po raz drugi. Po powrocie do Australii
z øonπ i Citroenem (pierwszym Citroenem w Australii),
kupi≥ dom na Torrens,  gdzie mieszka do dzisiaj.

Przez nastÍpne lata jeüdzi≥ kilkakrotnie do Polski, 76,
89 i 94 roku. W 89 roku, bÍdπc w Europie, po raz pierwszy
pojecha≥ na miejsce swego urodzenia na Bia≥orusi. By≥o
to dla niego bardzo wzruszajπce przeøycie. W 94 roku,
w drodze do Polski, odwiedzi≥ Monte Cassino. Pomimo
wielu podrÛøy do Polski pan MÍkarski nigdy nie chcia≥
siÍ tam przenieúÊ na sta≥e. Nie widzia≥ w Polsce
przysz≥oúci i nienawidzi≥ komunizmu. Nie podoba≥ mu
siÍ ani kraj ani ludzie w Polsce. Nie by≥o tam wolnoúci
s≥owa i ludzie byli przygnÍbieni. Wed≥ug jego opinii
emigracja do Australii to by≥a najlepsza decyzja, ktÛrπ
podjπ≥, chociaø na poczπtku nie by≥o mu ≥atwo.

No i na koniec trzeba by≥o spytaÊ, czy jeøeli to wszystko
by siÍ powtÛrzy≥o, walczy≥by dla Polski jeszcze raz.

-Tak, odpowiada z przekonaniem, i w walce przeciw
komunizmowi zawsze bÍdzie ochotnikiem.

Mam nadziejÍ, øe w czasie czytania tej historii czujecie,
jak inne by≥o øycie pana MÍkarskiego od naszego, od
walki do wolnoúci, od biedy do zasobnoúci. Nie myúlÍ,
øe chcia≥abym doznaÊ podobnych doúwiadczeÒ, ale
s≥uchajπc lub czytajπc o nich wiele moøna siÍ nauczyÊ.

Ola Kalinowska

Wywiad z p. Janem  Mêkarskim - dok. ze str. 15

Konkurs ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki Polskiejî
19 kwietnia
Eliminacje do konkursu ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki
Polskiejî.  Godz. 15.00 Klub Or≥a Bialego, TURNER
26 kwietnia
Konkurs ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki Polskiejî. Godz. 15.00
Klub Or≥a Bialego, TURNER
3 maja
Koncert laureatÛw konkursu na Akademii 3 Maja. Godz.
18.00 Klub Or≥a Bia≥ego, TURNER
10 maja
ZakoÒczenie konkursu, wrÍczenie dyplomÛw i nagrÛd.
Godz. 15.00 Klub Or≥a Bia≥ego, TURNER
VII konkurs jest zatytu≥owany ÑMickiewicz znany i
nieznanyî, jednakøe kaødy uczestnik konkursu ma prawo
dowolnego wyboru repertuaru.
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KRAJOWY HUMOR , i nie tylko humor...

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

E i E. Gaiderowie ....................... $  20,00
M. Lewkowicz ............................. $  20,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

dalszy ci¹g obok

Telewizji publicznej
nie wolno przerywaÊ programÛw reklamami. Ale od
czego pomys≥unek - najpierw od Wiadomoúci oddzieli≥a
siÍ prognoza pogody, teraz wiadomoúci sportowe - a
kaøde poprzedzone reklamπ. [ProponujÍ osobno
wiadomoúci zagraniczne, osobno krajowe, osobno
regionalne, osobno warszawskie... - MJ]
(Donosy, 8.12.1997)
Juø tylko jednego sÍdziego
brakuje do powo≥ania Sπdu Lustracyjnego. W czÍúci
wojewÛdztw uda≥o siÍ wybraÊ nowych cz≥onkÛw, w
innych - np. w Warszawie - sÍdziowie uznali, øe
niewykonanie obowiπzku wyboru w terminie zwalnia ich
z dalszych prÛb uzupe≥nienia sk≥adu. [Teø bym tak chcia≥
- nie zap≥acÍ podatku w terminie, to juø nie muszÍ,
prawda? - MJ]
(Donosy, 8.12.1997)
Na placu úw. Piotra
ustawiono choinkÍ z Zakopanego. Na uroczystoúÊ
przekazania drzewa papieøowi przyby≥o 5 tysiÍcy
PolakÛw. Tylko nie rozumiem, dlaczego transport
przekszta≥ci≥ úwierk w jod≥Í (w kaødym razie tak o
drzewie piszπ gazety).
(Donosy, 22.12.1997)
Procenty - czy to takie trudne?
NajwiÍksza krajowa gazeta (zgadnij kotku tytu≥) pisuje
ostatnio teksty w stylu Ñsprzedaø czegoú-tam spad≥a o
kilkaset procentî. Raz to mÛg≥ byÊ wypadek przy pracy,
ale w tym tygodniu pope≥nili coú takiego juø dwa razy...
(Donosy, 22.12.1997)
Warszawski Pa≥ac Kultury i Nauki
teø przyozdobi≥ siÍ na úwiÍta: punktowe reflektory
podúwietlajπ iglicÍ, inne ÑwÍdrujπî po niebie, laser nad
g≥Ûwnym wejúciem úwieci w kierunku domÛw Centrum,
od czasu do czasu Ñprzejeødøajπcî przechodniom po
oczach. Na urodÍ budowli ca≥a ta iluminacja niewiele
pomaga, a laser wrÍcz zmusza do odwracania siÍ do niej
ty≥em. A moøe to w≥aúnie o to twÛrcom chodzi≥o?
(Donosy, 23.12.1997)
Prezydent
zapewne odwo≥a w koÒcu ambasador EwÍ Spychalskπ z
Bia≥orusi. Ale pod warunkiem, øe nie straci twarzy -
znaczy bÍdzie to robi≥ nie Ñna wniosekî ministra spraw
zagranicznych, a Ñna proúbÍî.
(Donosy, 16.12.1997)
Szef Rady BezpieczeÒstwa Bia≥orusi
poinformowa≥ o wykryciu zmowy majπcej na celu
obalenie obecnych w≥adz Bia≥orusi za pieniπdze Zachodu.
Istotnπ rolÍ mia≥a w tej zmowie odgrywaÊ Polska:
zdaniem w≥adz Bia≥orusi pani ambasador Spychalska jest
odwo≥ywana na øyczenie ÑamerykaÒskich towarzyszy,
niezadowolonych z jakoúci przekazywanych przez niπ
informacji wywiadowczychî. Polskie MSZ jeszcze nie
zdπøy≥o zareagowaÊ.
(Donosy, 20.1.1998)
Ewa Spychalska
bÍdzie teraz doradcπ prezydenta ds. zwiazkÛw
zawodowych. Ciekawe, czy z rÛwnym wdziÍkiem, jak
prowadzi≥a dyplomacjÍ na Bia≥orusi...
(Donosy, 4.3.1998)

Reforma administracji
Rzπd popycha jak moøe reformÍ powiatowπ, celujπc na
wprowadzenie jej w øycie za rok. Tymczasem sprawa
moøe ugrzÍznπÊ na interesach lokalnych - postawÍ wielu
lokalnych dzia≥aczy AWS moøna scharakteryzowaÊ jako
Ñjestem za reformπ, pod warunkiem øe moje
wojewÛdztwo zostanieî.

Rzπd chcia≥ 12 (no, gÛrπ 17) duøych wojewÛdztw-
regionÛw, czÍúÊ parlamentarzystÛw AWS rozprowadza
mapkÍ, na ktÛrej jest ich 31, a s≥ysza≥em teø juø g≥osy,
øeby w ogÛle nic z wojewÛdztwami nie ruszaÊ.
Przeciwnicy duøych wojewÛdztw usi≥ujπ obudziÊ u nas
jak najgorsze skojarzenia, uøywajπc s≥Ûw typu Ñguberniaî
albo Ñrozbicie dzielnicoweî. Sπ i wojewodowie
przygotowujπcy sie do regularnej wojny o swoje
wojewÛdztwo.

Rzπd i klub parlamentarny AWS zamknÍli siÍ razem w
oúrodku wypoczynkowym w Mierkach i dyskutujπ nad
problemem.

A ja proponujÍ: nazwaÊ nowo tworzone powiaty
wojewÛdztwami, bÍdzie ich jeszcze wiecej i wszyscy bÍdπ
szczÍúliwi. A to, co mia≥o byÊ wojewÛdztwem nazwaÊ
zrzeszeniem wojewÛdztw, albo regionem, albo jakoú tak...
(Donosy, 6.1.1998)
Wszystkich ksiÍøy diecezji lubelskiej
oskarøonych o nielegalny handel samochodami
zwolniono z obowiπzkÛw duszpasterskich juø w sierpniu
ub.r. - poinformowal sekretarz generalny Episkopatu
Polski bp. Tadeusz Pieronek. Lubelska prokuratura
skierowa≥a do sπdu akt oskarøenia przeciwko 26 osobom,
w tym 18 ksiÍøom, zarzucajπc im nielegalne
sprowadzanie samochodÛw w latach 1992 - 1996.
(Donosy, 8.1.1998)
WpisywaÊ czy nie?
Nowy k≥opot - nie wiadomo, jak egzekwowaÊ przepis,
ograniczajπcy wwÛz alkoholu. Celnicy chcπ stemplowaÊ
paszporty, MSW uwaøa, øe celnikom tego nie wolno. A
jak bez tego wykryÊ kogoú, kto za czÍsto przewozi alkohol
przez granice, nikt nie wie.
(Donosy, 9.1.1998)
K≥usownicy z dzidami
(i podobnym sprzÍtem) napadli na legalnych myúliwych
pod Nidzicπ i odebrali im upolowanego jelenia. Wezwana
policja zatrzyma≥a piÍciu sprawcÛw, w tym trzech
nieletnich. W niektÛrych wsiach w tej okolicy
k≥usownictwo i nielegalny wyrπb lasÛw to zajÍcie ca≥ych
rodzin...
(Donosy, 9.1.1998
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Pogoda
wiosna, chociaø rano by≥ przymrozek. Po po≥udniu na
zachodzie kraju temperatury dwucyfrowe. Ale dziÍki
technice przekazÛw satelitarnych moøemy codziennie
oglπdaÊ únieg w telewizji.
(Donosy, 13.1.1998)
Rada Warszawy
zabra≥a gen. Berlingowi most i nazwala go z powrotem
Mostem £azienkowskim. W czasie zabierania dosz≥o do
pyskÛwek.

W ubieg≥ym tygodniu natomiast jedna z radnych
zablokowa≥a nadanie jakiejú ulicy imienia Zbyszka
Cybulskiego z uzasadnieniem, øe Ñby≥ buc i pijakî. Od
tego czasu pani radna sta≥a siÍ obiektem licznych øartÛw,
a satyrycy z luboúciπ uk≥adajπ listy pijakÛw ktÛrzy majπ
w Warszawie ulice.
(Donosy, 20.1.1998)
Szef Gazpromu
(rosyjskiego giganta gazowego) przyjecha≥ porozmawiaÊ
o wzajemnych zobowiπzaniach. Opowiada≥ jak to oni nas
kochajπ a zesz≥otygodniowπ informacjÍ o groübie
zakrÍcenia kurka nazwa≥ prowokacjπ ze strony
konkurencji. Ale Ñdelikatnieî zaznaczy≥ teø, øe Gazprom
jest duøy i Ñmoøe daÊ w zÍby jak bÍdzie trzebaî.
(Donosy, 20.1.1998)
Proces o margarynÍ
Firma, ktÛrej Rada Reklamy zarzuci≥a nieuczciwπ
reklamÍ margaryn, pozywa RadÍ do sπdu (i co wiÍcej
uwaøa, øe RadÍ naleøy rozwiπzaÊ). Zdaniem
reklamodawcy, pierwsza reklama jest uczciwa, bo wcale
nie sugeruje, øe produkt zawiera w po≥owie mas≥o, a
druga jest uczciwa, bo tylko ta jedna margaryna jest Ñz
dodatkiem mas≥aî (konkurencyjne produkty majπ
WI CEJ mas≥a, wiÍc nie sπ Ñmargarynπ z dodatkiemî,
tylko Ñmiksem margarynowo-maúlanymî). Zobaczymy,
co na to sπd (pewnie decyzja bÍdzie za dwa lata. jak o
tych reklamach wszyscy dawno zapomnπ...).
(Donosy, 28.1.1998)
Prezydent Clinton
w orÍdziu o stanie paÒstwa zachÍca≥ Senat do ratyfikacji
naszego przystπpienia do NATO. Media dumne, øe oto
jesteúmy tacy waøni. Nie wiem tylko, czy w≥aúnie w tym
momencie s≥owa poparcia prezydenta Clintona bardziej
nam pomogπ czy bardziej zaszkodzπ...
(Donosy, 29.1.1998)

Lider rosyjskiej Partii
Narodowo-Bolszewickiej Eduard Limonow, wystÍpujπc
w poniedzia≥ek na wiecu w Moskwie, wezwa≥ swych
zwolennikÛw do wyprawy na WarszawÍ, Berlin i
Waszyngton - informuje PAP. Zebrani - kilka tysiÍcy osÛb
- odpowiedzieli okrzykami entuzjazmu. Manifestacja
zosta≥a zorganizowana z okazji 80. rocznicy powstania
Armii Czerwonej. Od kilku lat rocznica ta obchodzona
jest w Rosji jako DzieÒ ObroncÛw Ojczyzny.
(Donosy, 24.2.1998)

Kwaúniewski i Olechowski
wypowiedzieli siÍ, øe najlepiej by by≥o, gdyby do NATO
wstπpi≥y wszystkie kraje Europy.  Tego siÍ nie da po
prostu skomentowaÊ, gdyø cz≥owiek czuje siÍ powalony
na kolana g≥upotπ i jÍzyk zaczyna mu siÍ plπtaÊ.
(KWIQU Nr 11(68) - Rok 1997)

KRAJOWY HUMOR  - ci¹g dalszy Minister Spraw WewnÍtrznych
straszy. Wczoraj w Sejmie przedstawi≥ w najczarniejszych
barwach obraz przestÍpczoúci w Polsce i zapowiedzia≥,
øe bÍdzie jeszcze gorzej - znaczy, øe dopiero siÍ dowiemy
co to np. masowe kradzieøe samochodÛw i prawdziwa
mafia. PrzestÍpstw (zw≥aszcza najciÍøszych) bÍdzie
wed≥ug jego prognozy coraz wiÍcej, a policja coraz mniej
skuteczna.

Pos≥owie doznali naleøytego wstrzπsu i przez kilka
godzin dyskutowali nad problemem. Wszyscy zgadzajπ
siÍ, øe naleøy coú robiÊ, tylko nie co konkretnie. Grupa
pos≥Ûw AWS postawi≥a na przyk≥ad wniosek o
rozszerzenie akcji ÑMa≥olatî na caly kraj (jakby to nieletni
zak≥adali mafiÍ podczas wieczornych spacerÛw).
(Donosy, 19.2.1998)
Idziemy na wojnÍ
Nasi politycy entuzjastycznie wysy≥ajπ wojsko do Zatoki.
Nie na front wprawdzie, tylko do walki z ewentualnymi
skaøeniami - ale i tak dumni sπ okrutnie. Tylko øe juø po
daniu obietnicy wys≥ania zauwaøyli, øe brakuje do tego
podstawy prawnej. WiÍc wczoraj prezydent i rzπd w
poúpiechu pos≥ali do Sejmu kaødy swÛj projekt
odpowiedniej ustawy. Jeden projekt przewiduje, øe
decyzje o wys≥aniu wojska za granicÍ podejmuje
prezydent na wniosek rzπdu, drugi - øe rzπd po
zasiÍgnieciu opinii prezydenta (domyúlnoúci czytelnikÛw
pozostawiamy odgadniÍcie, ktÛry projekt jest czyj).
(Donosy, 19.2.1998)
Zaraüliwe?
Nie tak dawno pose≥ Ikonowicz (PPS) zas≥ynπ≥ tym, øe
w czasie dyskusji nad konkordatem demonstracyjnie
przemilcza≥ 5 minut na trybunie sejmowej. Dzisiaj KPN
zorganizowa≥a milczπcπ konferencjÍ prasowπ, poniewaø
klub AWS nakaza≥ jej ograniczenie publicznej krytyki
rzπdu. W planie KPN ma dalsze tego typu konferencje.
Wyglπda na to, øe poza krytykπ w≥asnego rzπdu pos≥owie
KPN nie majπ nic wiecej do powiedzenia.
(Donosy, 19.2.1998)
Z okazji rocznicy Marca ë68
ods≥oniÍta zosta≥a tablica pamiπtkowa na Dworcu
GdaÒskim. Z niego w≥aúnie odjeødøa≥y pociπgi ze
zmuszonymi do emigracji.

Jacek KuroÒ i Karol Modzelewski dostali (jak juø
pisaliúmy) ordery Or≥a Bia≥ego. Prezydent w
okolicznoúciowym przemÛwieniu bardzo podkreúla≥ ich
odwagÍ w obronie wolnoúci Polski i wolnoúci cz≥owieka.
Przed kim jej mianowicie bronili - to juø Prezydentowi
przez gard≥o nie przesz≥o (dowiedzieliúmy siÍ tylko, øe
Ñskrzywdzonoî, Ñpoddawano represjomî itp). Prezydent
zaznaczy≥ jednak na wszelki wypadek, øe w 1968 roku
mial 14 lat.
(Donosy, 9.3.1998)
Jak szwagier z prezydentem
Wúcibscy dziennikarze ujawnili, øe w fabryce mebli, ktÛrπ
ostatnio reklamowal prezydent Kwaúniewski, pracuje
jego szwagier i ojciec szwagra...
(Donosy, 13.2.1998)
Fabryka mebli
w p≥atnych og≥oszeniach prasowych dziÍkuje
prezydentowi za udzielenie swojego wizerunku ëdla
promocji polskich produktÛwí i przeprasza za k≥opoty
tym spowodowane. Rzecznik prezydenta wziπ≥
wprawdzie na siebie pe≥nπ odpowiedzialnoúÊ ëza
kszta≥towanie wizerunku prezydenta w mediachí, ale do
wizerunku na tej konkretnej reklamie siÍ nie poczuwa.
(Donosy, 17.2.1998)

dokoñczenie na str. 18
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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

MÛj cykl felietonÛw o tym tytule mia≥am zamiar
zakoÒczyÊ w tym numerze, piszπc o najm≥odszej
dzielnicy kanberskiej Gungahlin. Zmieni≥am zdanie, bo
nie mog≥am oprzeÊ siÍ pokusie, aby nie napisaÊ o ma≥ym
centrum handlowym jakøe innym - niepodobnym do tych
tradycyjnych. A wiÍc piszemy o Dickson Shopping Centre.

Powsta≥o ono w latach pÛünych 60-tych, ale najstarszy
budynek to Dickson Trademenís Union Club zbudowany
w 1963 roku, ktÛry przez 35 lat rozrasta≥ siÍ wzd≥uø i
wszerz. Kompletnie siÍ tam zgubi≥am, sala za salπ, 400
maszyn pokerowych i pe≥no ludzi nie tylko przy
maszynach, ale w restauracjach i barach. Øyjπ jeszcze
staruszkowie ktÛrzy pamiÍtajπ, øe wtedy nazywali ten
klub ÑShilling Clubî - bo tyle kosztowa≥o cz≥onkostwo
w owych czasach. Dodatkowa atrakcja tego klubu to
wystawa starych wozÛw
tramwajowych oraz
muzeum starych rowerÛw.
Dickson Shopping Centre
jest podzielone na czÍúÊ
europejskπ, gdzie
wszystkie sklepy sπ takie
jak w innych dzielnicach,
jak na przyk≥ad
Woolworths - ciπgle
zat≥oczony i ludzie
wpadajπ na sterty pude≥ek
ustawionych w przejú-
ciach.  Ale za to obok w
przyjemnym pasaøu
moøna posiedzieÊ przy
filiøance cappuccino.

Sπ tam teø banki, duøa
biblioteka, poczta, piekar-
nia, drogerie. Jest teø
Centrum Zdrowia, gdzie
przyjmuje pacjentÛw
polskich polski lekarz, dr
BuczyÒski. Zostawiam
czÍúÊ europejskπ, przechodzÍ przez jezdniÍ, gdzie
kilkadziesiπt metrÛw dalej znajduje siÍ nasze kanberskie
Chinatown - no nie zupe≥nie chiÒskie, bo oprÛcz chiÒskich
restauracji (najwiÍksza o nazwie ÑRubyî) mieszczπ siÍ
tam japoÒska ÑSakuraî, wietnamska ÑMadamî,
koreaÒska ÑKoreanaî i wiele mniejszych kafejek lub
Ñtake-awayî, wszystkie oczywiúcie azjatyckie. Nie sposÛb
pominπÊ rosyjskiej ÑKalinkiî - spojrza≥am na menu
wystawione w oknie - bardzo drogie dania. Ale nie
restauracje tylko ma≥e sklepiki sπ przedmiotem mego
zainteresowania, bo takie sklepy oprÛcz w australijskich

Chinatowns moøna znaleøÊ w Singapurze, Bangkoku czy
w Hongkongu. W owych mrocznych sklepikach
sprzedaje siÍ mnÛstwo rzeczy, o ktÛrych nie mamy
zielonego pojÍcia czy sπ do jedzenia, czy do mycia, czy
do smarowania. W jednym widzia≥am worki z czymú,
co wyglπda≥o jak kawa≥ki kory - zapyta≥am
sprzedawczyniÍ, ale powiedzia≥a: ÑI donít speak
Englishî. Sprzedaje siÍ tu rozmaite mieszanki ziÛ≥ - a
wszystko przyrzπdzane wed≥ug s≥ynnej chiÒskiej
receptury liczπcej tysiπce lat. WnÍtrza tych sklepÛw sπ
przesycone egzotycznymi zapachami, ktÛre czuje siÍ na
ulicy. Wiele moich znajomych zaopatruje siÍ tam w maúci
przeciwreumatyczne, leki przeciwko migrenie
(sprÛbowa≥am i odrobinÍ pomaga) i wszyscy kupujπ
maúÊ tygrysiπ, ktÛra pomaga na wszystkie dolegliwoúci

- panom przywraca energiÍ,
paniom teø coú tam przywraca
- jednym s≥owem to lek
uniwersalny.

Od  nikogo nie mog≥am siÍ
dowiedzieÊ, kiedy tu otwarto
pierwszy sklep lub restauracjÍ -
ÑJesteúmy tu od kilku latî - tak
mi odpowiadali sprzedawcy,
kelnerzy czy w≥aúciciele
sklepikÛw. Nie tak dawno, trzy
czy cztery lata temu - pamiÍtam
- powsta≥ projekt aby na Dickson
zbudowaÊ prawdziwe China-
town, potem jakoú wszystko
ucich≥o. Wiadomo, øe zainte-
resowani tym byli prywatni
inwestorzy. Ale jednak coú siÍ
buduje, bo zaraz za budynkiem,
w ktÛrym siÍ mieúci restauracja
ÑKalinkaî, za kilka miesiÍcy
zostanie otwarty azjatycki Food
Court, prace idπ pe≥nπ parπ! Jest
jeszcze jeden sklep, ktÛrego nie

sposÛb pominπÊ - ChiÒski Rzeünik, w ktÛrym to sklepie
klientami sπ restauracje, bary, instytucje, placÛwki
dyplomatyczne no i oczywiúcie my, Polacy. Sklep ma
bardzo dobre wyroby miÍsne, przewaønie wieprzowinÍ,
a schabik - palce lizaÊ. Wszystko jest úwieøe, bez tzw.
konserwantÛw.

Zapraszamy PaÒstwa do kanberskiego Chinatown -
komu maúÊ tygrysiπ, komu homara (moøna wybraÊ ze
zbiornika z wodπ øywego i za 10 minut wylπduje úliczny
czerwony na talerzu w restauracji ÑRubyî). Zapraszamy
rÛwnieø tych z PaÒstwa, ktÛrzy lubiπ lekko egzotycznπ
atmosferÍ.

Irena ålaska-Bell

Tradesmen�s Union Club w Dickson.  U góry: sala z
maszynami pokerowymi.  U do³u:  zabytkowy tramwaj

Zmieniasz adres?  Znasz
kogo�, kto nie otrzymuje Kroniki
Polonii?  Zwróæ banderolê lub
napisz do nas pod adres: GPO
Box 1594, Canberra ACT 2601
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Wywiad z panem Janem Mêkarskim
Ola Kalinowska ze wspÛ≥pracπ Adriana ZarÍbskiego

(dokoñczenie  z ostatniego numeru)
Z Teheranu przejechali przez Irak, Jordan, aø do
Palestyny, przewaønie przez pustynie, gdzie drÛg za
duøo nie by≥o. Jan MÍkarski zosta≥ przes≥any do szko≥y
wulkanicznej na granicy egipsko-palestyÒskiej, gdzie
spÍdzi≥ ca≥y rok czterdziesty trzeci.

Z poczπtkiem czterdziestego czwartego roku, Pan Jan
wstπpi≥ do wojska, przypisujπc sobie rok, bo by≥ za m≥ody.
Zosta≥ przydzielony do Pu≥ku U≥anÛw Karpackich i od
razu zosta≥ wys≥any do szko≥y kierowcÛw  - mechanikÛw
w Kairze na trzy miesiπce. Stamtπd pojecha≥ z oddzia≥em
Pu≥ku U≥anÛw Karpackich  (oddzia≥ kawalerii
zmotoryzowanej) do Port Said, a nastÍpnie do W≥och.

SzczÍúliwie dop≥yneli do W≥och, chociaø po drodze raz
zostali zaatakowani przez niemieckπ ≥Ûdø podwodnπ. Z
Neapolu, po szybkim przeszkoleniu w pieszej walce,
wys≥ano ich pod Monte Cassino, na tak zwanπ liniÍ
úmierci. Po dniu odpoczynku wyruszyli na piechotÍ pod
gÛrÍ, aby zajπÊ pozycjÍ ko≥o Monte Cairo i Passo Corno.

Usadzeni w bunkrach obserwowali, jak w nocy
strzela≥y obie strony. Tak sz≥o aø do jedenastego maja. O
jedenastej godzinie w nocy, odezwa≥o siÍ w tym samym
czasie trzy tysiπce dzia≥. Pan MÍkarski mÛwi, øe by≥o tak
jasno, øe moøna by≥o przeczytaÊ gazetÍ. Z nocy zrobi≥
siÍ dzieÒ. Trwa≥o to przez trzy dni - ca≥π noc i ca≥y dzieÒ.
Pu≥k U≥anÛw Karpackich czeka≥ do trzeciego dnia, kiedy
zaczÍli ofenzywÍ i uderzyli na Passo Corno (znajduje siÍ
u prawej strony Monte Cassino - Pan MÍkarski mÛwi, øe
widaÊ by≥o klasztor z Passo Corno).  Dwunasty Pu≥k,
ktÛry walczy≥ ko≥o nich, poniÛs≥ wielkie straty. Pu≥k
U≥anÛw Karpackich mia≥ trochÍ wiÍcej szczÍúcia. Pod
ofensywπ na bunkiery Niemcy siÍ poddawali i ze
dwudziestu z nich zosta≥o jeÒcami.

Reszta uciek≥a. PÛüniej Niemcy strzelali do nich
moüdzierzami do doliny (zajmowali wyøszπ pozycjÍ) i
trzeci szwadron poniÛs≥ wielkie straty.

Jednak Niemcy siÍ wycofali z ich pozycji i gÛra zosta≥a
niczyja - ani Niemcy nie mieli, ani Polacy. Wszyscy siÍ
wycofali, ale bitwa pod Monte Cassino dalej trwa≥a,  aø
do po≥owy maja, kiedy Polacy w koÒcu zwyciÍøyli nad
Niemcami i zajÍli Monte Cassino. Powoli wszyscy siÍ
wycofali, a Pu≥k U≥anÛw Karpackich wrÛci≥ do Neapolu.
Stamtπd pojechali wozami pancernymi nad Adriatyk, do
Compabasso  i pÛüniej pod Loreto. I znÛw siÍ zaczÍ≥a
wojna nad Adriatykiem. Pu≥k U≥anÛw Karpackich bra≥
udzia≥ w bitwach i zwyciÍstwach pod Loreto i Anconπ i
dalej pod Rimini, Katolikπ, aø do Bolonii, gdzie wojna
siÍ skoÒczy≥a. To by≥ juø czterdziesty piπty rok. Spytany
dlaczego Polacy zwyciÍøyli pod Monte Cassino, gdzie
inni nie mogli, Pan MÍkarski odpowiada: w kaødym
Polaku øy≥a nienawiúÊ do NiemcÛw. Polacy walczyli o
swÛj kraj i swojπ wolnoúÊ, a nie bo kazano im to robiÊ,
jak kazano Anglikom czy Amerykanom. Mieli chÍÊ do
walki z Niemcami.

Po zakoÒczeniu wojny, Pu≥k wrÛci≥ znowu nad
Adriatyk, ko≥o Meceratty. Tam wszyscy zostali do
czterdziestego szÛstego roku, podczas kiedy W≥osi
wybrali swÛj nowy rzπd. W 1946 roku Anglicy zabrali
ich do Anglii, do obozu w Lincolnshire. Po spÍdzeniu w
obozie kilku miesiÍcy øo≥nierzom dano do wyboru: albo
siÍ zapisaÊ do ÑPolskiego Korpusu Przysposobienia
Rozmieszczeniaî (PKPR w kaødym razie); albo wracaÊ

do Polski. Øo≥nierze poczuli siÍ teraz trochÍ zdradzeni,
bo wojna siÍ skoÒczy≥a i juø nie byli potrzebni. Pan
MÍkarski sta≥ siÍ tak zwanym Ñopornymî. Nie chcia≥
robiÊ ani jednego, ani drugiego. On, razem z kilku innymi
Ñopornymiî zosta≥ przewieziony do Newcastle, na
granicy szkocko - angielskiej. Po szeúciu miesiπcach
zdecydowa≥, øe mia≥ juø tego doúÊ i wyemigrowa≥ do
Francji. Dlaczego tam? Bo, mÛwi, by≥o to blisko i s≥ysza≥,
øe tam by≥o nieüle. Znalaz≥ siÍ w Calais w sierpniu, 1947
roku.

We Francji Pan MÍkarski stwierdzi≥, øe by≥ zupe≥nie
nieprzygotowany do øycia cywilnego. Pracowa≥ jako
robotnik w okolicach Paryøa, zarabiajπc zaledwie na
utrzymanie. MÛwi, øe dosta≥ Ñszko≥Í øycia cywilnegoî
we Francji, co mu siÍ pÛüniej przyda≥o w Australii.

Dwa lata po przyjeüdzie do Francji zdecydowa≥ siÍ
wyjechaÊ. Przeszed≥ Ñna czarnoî przez granicÍ francusko
- niemieckπ i podπøa≥ do Frankfurtu, gdzie szybko znalaz≥
pracÍ w firmie amerykaÒskiej. Zosta≥ tam siedem
miesiÍcy, po czym zdecydowa≥ siÍ na emigracjÍ do
Australii. Czemu w≥aúnie AustraliÍ wybra≥? Po pierwsze,
wojskowych chÍtnie przyjmowali; po drugie, s≥ysza≥ od
ludzi, ktÛrzy wyjechali do, na przyk≥ad, Kanady, øe tam
im nie sz≥o za dobrze. W dodatku, panowa≥a dosyÊ dobra
opinia o  Australii. ÑJak najdalej od Europy!î, úmieje siÍ
Pan MÍkarski.

Przyjecha≥ do Australii Ûsmego listopada 1950 roku.
Znalaz≥ pracÍ w kopalni miedzi w Queenstown, Tasmanii.
Tam pracowa≥ przez nastÍpne dwa lata, na bardzo
dobrych warunkach finansowych. W tym czasie Australia
odczuwa≥a wielkπ potrzebÍ robotnikÛw, wiÍc robotnicy
zarabiali bardzo dobrze. W Queenstown mia≥ teø
pierwszorzÍdne utrzymanie i mieszkanie. Po skoÒczeniu
kontraktu, opuúci≥ TasmaniÍ i pojecha≥ do Coomy, gdzie
otrzyma≥ pracÍ jako kierowca na Snowy. Na zimÍ
wyjeødøa≥ do Queensland, a na wiosnÍ wraca≥
spowrotem do Coomy. Tak jak na Tasmanii, zarabia≥ tu
teø bardzo dobrze. Gdy praca siÍ skoÒczy≥a, w 1955 roku,
polecia≥ do Darwin, gdzie pracowa≥ w podobnym
charakterze. PÛüniej wrÛci≥ jeszcze raz do Coomy. Pan
MÍkarski by≥ dobrze sytuowany.

WkrÛtce pojecha≥ do Japonii na urlop. NastÍpnie, jako
pierwszy z PolakÛw, w 1957 roku, wrÛci≥ do Polski. O
wraøeniach z Polski, po pierwszej wizycie, Pan MÍkarski
mÛwi, øe by≥ bardzo przygnÍbiony. Polska przypomina≥a
mu AzjÍ, gdzie by≥ po drodze. By≥o brudno, ciemno, by≥
bardzo zaskoczony i rozczarowany wyglπdem Polski
powojennej. Po kilku miesiπcach w Polsce, Pan MÍkarski
wrÛci≥ do Australii i do swojej starej pracy tutaj.

W 61 roku, Pan Jan pojecha≥ jeszcze raz do Polski, gdzie
siÍ oøeni≥. WrÛci≥ z øonπ do Australii rok pÛøniej. Znalaz≥
PolskÍ innπ niø w czasie pierwszej wizyty. Zdaniem Pana
Jana, øycie w Polsce by≥o trochÍ lepsze, kraj by≥ bardziej
zorganizowany, by≥o wiÍcej øywnoúci.

W Australii, Pan MÍkarski kupi≥ ziemiÍ w Kanberze,
na Hughes, i rozpoczπ≥ budowaÊ dom. ParÍ miesiÍcy
pÛøniej spotka≥o go wielkie nieszczÍúcie - straci≥ øonÍ.
Zostawi≥ wszystko i pojecha≥ do Po≥udniowej Afryki,
gdzie pracowa≥ kilka miesiÍcy. NastÍpnie, pojecha≥ do
Francji gdzie kupi≥ Citroena i nim pojecha≥ dalej do Polski.

dokoñczenie na str. 11
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Czy znacie drodzy Czytelnicy takie domy, gdzie
zaproszono Was na wytworny obiad, a kiedy zasiadacie
w fotelach syci czyli obøarci, pijπc francuski koniak, palπc
hawajskie cygara, Pani Domu nagle wy≥ania siÍ
düwigajπc kilka albumÛw rodzinnych? - Znamy, znamy.
No to pos≥uchajcie.

Znamy takich, ktÛrzy wiedzπc co ich czeka natychmiast
zrywajπ siÍ z fotela, nie baczπc na savoir-vivre, czyli tzw.
dobre maniery, uciekajπc gdzie pieprz roúnie. Ale biada
tym goúciom, ktÛrzy wpadli w tÍ Ñalbumowπ
zasadzkÍî... Tymczasem Pani Domu, z≥oúliwie
uúmiechniÍta, k≥adzie na stoliku kilka grubych albumÛw
- po czym rozk≥ada album Nr 1 i zaczyna objaúniaÊ po
kolei kaødπ fotografiÍ. To moja prababcia, a ten obok z
wπsami i brodπ to syn prababci - juø dawno biedni nie
øyjπ... A to brat dziadziusia jak mia≥ 5 latek, úliczny
dzidziuú, prawda? Teø siÍ zmar≥o biedakowi... (w tym
momencie delikwent usi≥uje przewrÛciÊ nastÍpnπ stronÍ
albumu). Nic z tego - Pani Domu robi dalsze komentarze
odsuwajπc rÍkÍ swojej ofiary ...to jest zdjÍcie úlubne mojej
mamy siostry - prawda jakπ ma piÍknπ sukniÍ? O ile
pamiÍtam ten narzeczony mia≥ nieúlubne dziecko... a ten
piÍkny m≥odzieniec, to brat mojej babci jak by≥
kawalerem, potem siÍ oøeni≥ - bardzo nieudane
ma≥øeÒstwo...

Przy czwartym albumie kiedy wszystkie twarze na
fotografiach zlewajπ sie w jedno i wydaje siÍ, øe zaraz
wejdπ do twojej g≥owy - moøesz nagle wytrzeszczyÊ oczy,
dostaÊ konwulsji lub nawet zemdleÊ, co jest raczej trudne,
bo trzeba bardzo umiejÍtnie grzmotnπÊ siÍ na pod≥ogÍ i
aby, broÒ Boøe, nie zrobiÊ sobie krzywdy - to jest
pierwszy sposÛb. Drugi - to zaciskajπc zÍby i nie tylko
zÍby mÛwisz, øe natychmiast musisz udaÊ siÍ do WC,
bo bÍdzie katastrofa. O Ty Duszo Naiwna! Pani Domu
nie daje siÍ na to nabraÊ, stoi pod drzwiami WC wo≥ajπc
- koÒcz szybko, bo mamy jeszcze szeúÊ albumÛw do

oglπdania!  Kiedyú ktoú mi powiedzia≥, ale nie bardzo w
to wierzÍ, øe musiano wy≥amywaÊ drzwi do ≥azienki
gdzie skry≥ siÍ ten nieszczÍúliwiec i znaleziono go w
prysznicu, siedzπcego w kucki i powtarzajπcego: babcia...
dziadek... úlubna suknia... dzidziuú - a w oczach mia≥
ob≥Íd. Ambulans go zabra≥.

Jeøeli przyszed≥eú z wizytπ nie po raz pierwszy i wiesz
co Ciebie czeka, juø zawczasu umÛw siÍ z sπsiadem  aby
zatelefonowa≥ do domu Twych gospodarzy i zapyta≥ czy
tam jest pan IksiÒski - jeúli tak, to proszÍ mu powiedzieÊ,
øe wybuch≥ poøar w jego mieszkaniu. Jeúli masz
Ñmobajlaî to jeszcze upraszcza sprawÍ. Pomys≥ wiÍc
niez≥y, ale trzeba uwaøaÊ, bo prawda wyjdzie szybko na
jaw i przyjaüÒ skoÒczona. Trzeci sposÛb, zupe≥nie
nieskuteczny - wyjπÊ z kieszeni marynarki lub øakietu
kilka swoich fotografii i usi≥owaÊ przerwaÊ monolog Pani
Domu prezentujπc kilku swoich bliøszych i dalszych
krewnych. åmiechu warte - nic z tego, Pani absolutnie
nie zwrÛci na to uwagi.

Jest jeszcze jeden sposÛb, ktÛry z powodzeniem stosuje
mÛj znajomy dziennikarz w Polsce. - Jeøeli jestem
zaproszony na obiad, wiedzπc, øe pani lub pan domu
úwietnie gotuje - nie przepuszczÍ takiej okazji, lecz z gÛry
juø siÍ asekurujÍ. Jak Pani Domu wraz z albumami zbliøa
siÍ w moim kierunku, robiÍ powaønπ minÍ i zamykam
siÍ w sobie - ciπgle tylko powtarzajπc- och co za piÍkne
zdjÍcia, jaki úliczny dzidziuú, - to nie dzidziuú!, przerywa
Pani, - nie widzisz, øe ma wπsy! - Nie szkodzi,
odpowiadam i w dalszym ciπgu powtarzam - ach úliczne
zdjÍcie, co za uroda, ach te w≥oski, ach, och, coú piÍknego
i inne uprzejmoúci a w tym samym czasie umys≥ mÛj
pracuje nad artyku≥em, ktÛry w≥aúnie piszÍ lub robiÍ
plany do mojej nowej ksiπøki. SposÛb jest idealny, bo
przydatny w kaødej sytuacji...

Ciπg dalszy porad i spostrzeøeÒ z cyklu ÑSkπd my to
znamyî ukaøe siÍ w nastÍpnym numerze Kroniki Polonii.

Irena ålaska-Bell

ByÊ moøe takøe umowa lotnicza, tj. dajπca podstawy do
regularnych po≥πczeÒ lotniczych miÍdzy Polskπ i
Australiπ - sprawa trudna, ale nie beznadziejna.  WidzÍ
takøe koniecznoúÊ podjÍcia dzia≥aÒ na rzecz
wprowadzenia u≥atwieÒ wizowych dla podrÛøujπcych
miÍdzy Australiπ a Polskπ.
Irena: Moøe jeszcze parÍ s≥Ûw o Polsce, Warszawie†?
Ambasador: PowrÛt z placÛwki w Londynie do Warszawy
w 1994 roku by≥ dla nas szokiem, to by≥ zupe≥nie inny
kraj. Wiele nazw ulic by≥o pozmienianych, nie wiedzia≥em
ktÛra to ulica Ks. Popie≥uszki, Aleja Solidarnoúci, ulica
gen. Maczka, czy gen. Andersa...
Irena: Marsza≥kowska, Aleje Jerozolimskie, Nowy åwiat
chyba nie zmieni≥y nazwy†?
Ambasador: Te ulice na szczÍúcie pozosta≥y.  Jak juø
wspomnia≥em, warto tÍ PolskÍ i starych i nowych ulic
odwiedzaÊ.  Jest tylko jedno ale - Polska nie tylko jest
krajem normalnym, ale i ceny sπ teø normalne, jest po
prostu drogo. To nie to co dawniej, øe $100 to by≥o duøo
- moøna by≥o za to szaleÊ. Tak, Polska jest drogim krajem,
ale ja juø tÍskniÍ za Warszawπ - nie za sklepami ale za ...
pπczkami od Bliklego, za smakiem polskiego kartofla,

Wywiad z ambasadorem     - dokoñczenie ze str. 9 za tymi truskawkami, ktÛre pachnπ, czereúniami,
ogÛrkami, i ulicπ - nie tylko tπ warszawskπ, ktÛra pachnie
perfumami piÍknych paÒ - tylko tÍskniÍ za
podwarszawskπ atmosferπ, za zapachem wspania≥ych
naturalnych owocÛw ziemi.
Irena: Tak, wielu rzeczy brakuje nam tutaj...
Ambasador: Ale mÛwiπc powaønie - Polska jest w
nadzwyczaj interesujπcym i niezwykle istotnym okresie
swej historii.  Wiele siÍ w kraju zmienia.  Obok tych
elementÛw dostrzegalnych na codzieÒ, dokonujπ siÍ
przeobraøenia ustrojowe o zasadniczym znaczeniu.
Prawda, øe nie przebiegajπ te procesy bez k≥opotÛw,
dyskusji i nawet napiÍÊ.  To jest zrozumia≥e.  Jestem
przekonany, øe owe historyczne przemiany polskiej
rzeczywistoúci, we wszystkich aspektach, przyniosπ
dobre efekty.  Gospodarka jest coraz bardziej stabilna a
scena polityczna przeobraøa siÍ w kierunku
demokratycznych standardÛw, typowych dla wolnych
krajÛw.  W polityce zewnÍtrznej wyznaczono
perspektywÍ czasowπ i warunki wstπpienia Polski do Unii
Europejskiej i NATO.  To wszystko napawa optymizmem.
Irena:  DziekujÍ Panu Ambasadorowi za rozmowÍ, øyczπc
wszelkich sukcesÛw w Pana nie zawsze ≥atwej pracy.

Irena ålaska-Bell
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Spis ludnoúci, osoby urodzone w Polsce i osoby mÛwiπce w domu po polsku
Urodzeni w Polsce MÛwiπcy w domu po polsku

w wieku od 5 lat OgÛ≥em w przybliøeniu
                   Rok R. mÍski øeÒski OgÛ≥em R. mÍski øeÒski   OgÛ≥em R. mÍski øeÒski   OgÛ≥em
Canberra 1996 624 737 1361 666 787 1453 720 847 1567

1991 700 804 1504 688 863 1551 brak danych 1684
1986 642 617 1259 672 713 1385 brak danych 1499

Qíbeyan 1996 80 85 165 64 105 169 70 114   184
1991 79 85 164 104 115 219 brak danych 238
1986  101 104 205 130 148 278 brak danych 301

OgÛ≥em 1996 704 822 1526 730 892 1622 790 961 1751
1991 779 889 1668 792 978 1770 brak danych 1922
1986 743 721 1464 802 861 1663 brak danych 1800

AUSTRALIA 1996 31874 33234 65108 28334 32684 61018 30579 35081 65660
1991 33778 35157 68935 30675 34027 64702 32526 37422 69948
1986 34180 35576 69756 32629 33556 66185 33308 38321 71629

èrÛd≥o:  Australijski Urzπd Statystyczny, Census, Persons born in Poland and Persons speaking Polish at Home
Zestawi≥ Jerzy Klim przy wspÛ≥pracy z Andrzejem Koprasem

PÛ≥tora roku po ostatnim spisie ludnoúci w czerwcu 1996
roku doczekaliúmy siÍ w koÒcu wynikajπcych z tego
danych, m.in. o liczbie PolakÛw na terenie Kanbery i
Queanbeyan.  Tak jak w poprzednich spisach, nie pytano
siÍ i tym razem o pochodzenie etniczne czy o narodowoúÊ
w pojÍciu polskim, a jedynie o kraj urodzenia i o jÍzyk,
ktÛrego uøywa siÍ w domu.  Aby sprawÍ skomplikowaÊ
jeszcze bardziej, to drugie pytanie nie obejmowa≥o dzieci
w wieku poniøej 5 lat.  Dlatego teø ta czÍúÊ poniøszej
tabeli podana jest w przybliøeniu, opierajπc siÍ na
proporcji dzieci w wieku do czterech lat w ogÛlnym
spo≥eczeÒstwie australijskim.
Przyglπdajπc siÍ liczbie osÛb urodzonych w Polsce
musimy pamiÍtaÊ, øe tylko 45,927 osÛb mÛwi w domu
po polsku (patrz Kronika Polonii nr 3(55), wrzesieÒ 1997).
Nie wiemy wiÍc, ilu wúrÛd pozosta≥ych (np. w
przypadku mieszanych ma≥øeÒstw) poczuwa siÍ w
dalszym ciπgu do polskoúci.
Jak widaÊ z poniøszych danych dotyczπcych Kanbery i
Queanbeyan, tak liczba osÛb urodzonych w Polsce jak i
mÛwiπcych po polsku zmniejszy≥a siÍ obecnie o ok. 150
osÛb, podczas gdy w poprzednich piÍciu latach wzros≥a

Liczba PolakÛw na naszym terenie
o ok. 200 osÛb w pierwszym przypadku (tj. urodzonych
w Polsce), a ok. 120 osÛb w drugim (mÛwiπcych po
polsku).  Jest to czÍúciowo rezultatem wyjπtkowo silnego
przyp≥ywu nowych imigrantÛw w latach 1980ítych do
Kanbery, a czÍúciowo naturalnego procesu starzenia siÍ
naszej grupy etnicznej.  Wp≥ywy tego ostatniego zjawiska
moøna szczegÛlnie wyraünie poznaÊ patrzπc na dane
dotyczπce ca≥ej Australii, w ktÛrych zarysowuje siÍ
spadek demograficzny w przyspieszonym tempie, w obu
kategoriach.  Liczba osÛb urodzonych w Polsce spad≥a
w piÍcioleciu 1986-1991 z 69.756 na 68.935 osÛb, czyli o
1,8% a w piÍcioleciu 1991-1996 z 68.935 na 65.108 osÛb,
czyli o 5,6%.  Liczba osÛb mÛwiπcych w domu po polsku
spad≥a w pierwszym okresie z 71.629 na 69.948 osÛb, czyli
o 2,3%, a w ostatnim okresie z 69.948 na 65.600 osÛb,
czyli o 6,1%.
Powyøsze dane potwierdzajπ nasze obserwacje, øe z
braku úwieøego nap≥ywu imigrantÛw z Polski nasza
grupa narodowoúciowa bÍdzie dalej mala≥a w coraz
szybszym tempie.

Jerzy Klim

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

POLCUL FOUNDATION

Do cz≥onkÛw i przyjaciÛ≥ naszej Fundacji
Rok 1998 bÍdzie 18-tym rokiem naszej dzia≥alnoúci.
Od chwili odzyskania niepodleg≥oúci t.j. od roku
1990 POLCUL FOUNDATION wyrÛøni≥a 348 osÛb.
£πczna wartoúÊ wyrÛønieÒ wynios≥a US$221.850,-.

Zasady dzia≥ania Fundacji przewidujπ, iø
wyrÛønienia mogπ wynosiÊ minimum US$500,- a
maksimum US $1.000,-.  W ostatnich latach laureaci
na terenie Polski otrzymywali wyrÛønienia w
wysokoúci $750,- lub $1.000,-, zaú w krajach
sπsiedzkich $500,-.

Jak wiadomo, wyrÛønienia przyznawane sπ w
dwÛch kategoriach:  (1) za pracÍ na rzecz innych ñ
dla budowy spo≥eczeÒstwa obywatelskiego w
Polsce, oraz (2) za dzia≥alnoúÊ na rzecz wspÛ≥pracy
i przyjaüni z naszymi sπsiadami.  W okresie
ubieg≥ych siedmiu lat laureaci nasi reprezentowali
ponad 150 rodzajÛw dzia≥alnoúci.

Uroczyste rozdanie nagrÛd odbywa siÍ dwa razy
do roku w Warszawie, w sali pa≥acu ÑWspÛlnoty
Polskiejî na Krakowskim Przedmieúciu.

POLCUL FOUNDATION



Marzec 199818

 W dniach 27 grudnia - 4 stycznia odby≥ siÍ w Melbourne
tradycyjny Festiwal Polskiej Kultury i Sztuki ÑPolArt ì-
wspania≥y popis artystycznych i intelektualnych
moøliwoúci PolakÛw zamieszka≥ych w Australii.

Z øyczliwym poparciem premiera Kennetta, stolica
Wiktorii udostÍpni≥a Polakom swe najlepsze sale
koncertowe, galerie i teatry.  Zjechali siÍ do niej nie tylko
utalentowani twÛrcy i wykonawcy, ale rÛwnieø
publicznoúÊ.  W swym, zamykajπcym Festiwal,
wystπpieniu jego g≥Ûwny organizator Andrzej SoszyÒski
(na codzieÒ jeden z dyrektorÛw Ampolu) zaøartowa≥, iø
przybyli naÒ nawet zagraniczni goúcie - z Australii
Zachodniej i Queenslandu.

W ramach Festiwalu wystawiono kilkadziesiπt prac
plastycznych, wystπpi≥y teatry, kabaret, odby≥y siÍ
seminaria naukowe i koncerty, zaprezentowano plakaty
z Muzeum w Wilanowie, polskie filmy, fotogramy z
Krakowa, mia≥y teø miejsce recytacje klasycznych
utworÛw.

Najbardziej widowiskowe, jak zwykle, by≥y wystÍpy
ludowych zespo≥Ûw tanecznych, piÍknie wyglπdajπcych,
znakomicie taÒczπcych, a takøe wnoszπcych nieco gry
aktorskiej.  NajwiÍcej braw otrzymali, kiedy
wypuszczono je wszystkie razem na scenÍ.   Ponad
dwustu tancerzy, na kaødego z nich przypada≥o
dziesiÍciu widzÛw.  W czÍúci indywidualnej, jak zwykle,
duøe uznanie uzyska≥ Obertas.

Odnios≥em wraøenie, øe tegoroczny PolArt ujawni≥ trzy
cechy polskiego úrodowiska twÛrczego.

Po pierwsze, jego wysoki standard.  Niemal wszystkie
wystawiane w stanowej galerii obrazy mog≥yby tam
zawisnπÊ bez koniecznoúci tworzenia etnicznego
festiwalu.  Analogicznπ uwagÍ moøna odnieúÊ do wielu
innych dziedzin.  Niemal w kaødym zespole, w kaødej
dziedzinie, rolÍ wiodπcπ odgrywajπ doskonali fachowcy,
úwietnie wykszta≥ceni, z dorobkiem liczπcym siÍ nie tylko
w polskim úrodowisku, ale przede wszystkim w Australii
lub w Polsce.

Po drugie, te rodzaje dzia≥aÒ artystycznych, ktÛre
tradycyjnie wiπøπ siÍ z folklorem wcale nie trπcπ myszkπ,
ale, przeciwnie, sπ przejawem nowoczesnoúci i twÛrczych
poszukiwaÒ.  WidaÊ to w strojach, wprawdzie
nawiπzujπcych ale oryginalnych, figurach tanecznych
wymyúlonych niedawno przez choreografÛw i
wykonawcÛw, a takøe w rÛønych skeczach i
pantomimach.  Zresztπ, odnosi siÍ to do wszystkich
zespo≥Ûw folklorystycznych na úwiecie wystÍpujπcych
przed publicznoúciπ, z Aborygenami w≥πcznie.  Nie
bÍdziemy d≥ugo czekaÊ, aø na scenie zagrajπ nam Wik-a
i Mabo.  W tym kontekúcie naleøa≥oby upomnieÊ siÍ o
dobrπ polskπ poezjÍ i literaturÍ, tworzonπ tutaj.  Sto
tysiÍcy PolakÛw øyjπcych w Australii i ich sprawy to
niema≥y materia≥, ktÛry powinien pos≥uøyÊ twÛrcom.

Po trzecie, widaÊ wyraüne zwiπzki z Australiπ,
pokaza≥y to zw≥aszcza seminaria naukowe i Teatr
Strzeleckiego.  I to jest chyba w≥aúciwy kierunek.

Starannie wydane wydawnictwo festiwalowe, to
rÛwnieø powÛd do dumy.  Napisane po angielsku,
úwietne od strony graficznej, z ambicjπ powiπzania

imprez wspÛlnym motywem, z podkreúlenim roli i
charakteru prezentowanych osiπgniÍÊ.  Ale w jednej,
znanej mi sprawie, przesadzono chyba troszeczkÍ piszπc,
øe polscy gÛrale wytworzyli unikalny folklor, bo przez
wiele lat byli odciÍci od reszty kraju.  Jeúli to mia≥oby
byÊ powodem, to dlaczego oryginalny folklor zaistnia≥ i
zachowa≥ siÍ na Kujawach czy w £owickim, gdzie o
øadnej izolacji nie by≥o mowy?  Z kolei, nie uda≥o siÍ nic
na bagnach biebrzaÒskich czy w≥odawskich.

GÛrale polscy wcale nie byli bardzo odosobnieni.  Juø
sto lat temu doprowadzono liniÍ kolejowπ do
Zakopanego, a znacznie wczeúniej by≥o ono popularne
wúrÛd polskich twÛrcÛw, ktÛrzy niewπtpliwie
Ñpodrasowaliì ludowπ muzykÍ i taniec.  Saba≥a by≥
ostatnim grajπcym na z≥Ûbcokach (gÍúlikach), ale
kilkadziesiπt lat po jego úmierci wskrzeszono ten
instrument, bo takie by≥o zapotrzebowanie publicznoúci.
GÛralski folklor powsta≥ pod wp≥ywem unikalnego
úrodowiska przyrodniczego, warunkÛw w jakich
miejscowi øyli i pracowali (pasterstwo).  A ponadto,
polscy gÛrale zawsze mieli znakomity zmys≥ do interesu.
Dlatego doskonalili, rÛønicowali i zachowywali stroje,
styl architektoniczny, obyczaje, taÒce i muzykÍ.

NastÍpny PolArt odbÍdzie siÍ za trzy lata, w Brisbane.
Janusz Rygielski

(Biuletyn Polonii, Brisbane)

Od Redakcji:  Wielkim powodzeniem na Festiwalu PolArt
í97 cieszy≥y siÍ rÛwnieø wystÍpy Grupy Tanecznej
Wielkopolska z Kanbery.

PolArtí97

Rzecznik prezydenta
Antoni Styrczula zosta≥ pos≥any na przymusowy urlop
(a w≥aúnie wrÛci≥ z dobrowolnego). Pewnie znaczy to, øe
na niego w≥aúnie spadnie odpowiedzialnoúÊ za uøycie
zdjÍcia prezydenta w reklamie mebli. (Donosy, 19.2.1998)
Prezydent Kwaúniewski
z okazji rocznicy powstania SdRP rozda≥ ordery.
Odznaczono kilkadziesiπt osÛb, g≥Ûwnie b. wojewodÛw
i pos≥Ûw - wszyscy zwiπzani z SLD/SdRP. UroczystoúÊ
odby≥a siÍ nie u prezydenta, a w siedzibie partii, a
kancelaria prezydenta nie chce ujawniÊ listy
odznaczonych.†
(Donosy, 11.2.1998)
W sprawie uniewinnienia
p≥k. KukliÒskiego wypowiada≥ siÍ w telewizorze
komunistyczny pose≥ Bentkowski.  MÛwi≥ o
wystÍpowaniu przeciwko narodowi polskiemu,
interesom paÒstwa polskiego oraz - uwaga! - interesom
Uk≥adu Warszawiskiego.  Jakby siÍ kto pyta≥, mamy
obecnie koniec roku 1997-go...
(KWIQU Nr. 11(68) -  Rok 1997)
Jeden z filarÛw ÑØyciaî (z kropkπ),
Bronis≥aw Wildstein, zastÍpca naczelnego, ostro
skrytykowa≥ Lecha Wa≥ÍsÍ za jego skandaliczny wrÍcz
stosunek do p≥k. KukliÒskiego.  Zapewne tylko skutkiem
przypadku red. Wildstein wkrÛtce zosta≥
zdymisjonowany.
(KWIQU Nr. 11(68) - Rok 1997)

Wyszpera≥:  Jerzy Klim

KRAJOWY HUMOR  - dokoñczenie ze str.13
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ú.p. Irena OpoczyÒska
z domu BieøuÒska

urodzona 13 lutego 1925 r. w Nowinach Gadowskich k. Warszawy,
zmar≥a w Kanberze 20 grudnia 1997 r.

Msza úw. øa≥obna zosta≥a odprawiona w koúciele úw. JÛzefa na OíConnor w dniu 23 grudnia 1997 r.,
a zw≥oki z≥oøone po mszy úw. na cmentarzu w Gungahlin.

DziÍkujemy Ks. Waldemarowi Szczepaniakowi i Ks. Stanis≥awowi Lipskiemu za tak piÍknie
odprawionπ mszÍ úw., s≥owa szacunku i odprowadzenie zw≥ok na miejsce wiecznego odpoczynku, a
przyjacio≥om i znajomym za wziÍcie udzia≥u w pogrzebie naszej ú.p. Øony, Mamy i Babci.

Pogrπøeni w g≥Íbokim smutku
mπø Zygmunt, cÛrka Teresa i syn George

oraz wnuki Alexander, Laura i Simon
jak rÛwnieø rodzina w Melbourne, Sydney, Niemczech i Polsce

Redakcja �Informatora� od wielu lat utrzymuje
kontakt z prezesk¹ Zjednoczenia Polek w Australii i
Nowej Zelandii - p. in¿. Mari¹ Krupsk¹.  Informacje
na temat dzia³alno�ci Zjednoczenia Polek ukazywa³y
siê kilkakrotnie w naszym pi�mie.  Pisa³y�my m.in.
o akcjach pomocy Polakom w Kazachstanie. Tej
sprawie patronuje od dziesiêciu lat w³a�nie p.
Krupska, gromadz¹c fundusze na ten cel i osobi�cie
te fundusze wspieraj¹c.  Jej syn uda³ siê do
Kazachstanu parê lat temu, by zbadaæ sytuacjê na
miejscu.
Dnia 17 listopada 1996 r. konsul RP w Australii p.
Wies³aw Osuchowski udekorowa³ p. M. Krupsk¹
Krzy¿em Komandorskim Orderu Zas³ugi RP za 40
lat pracy spo³ecznej dla Polonii, Polski i Polaków na
Wschodzie. (Ten sam krzy¿ otrzyma³a równie¿
ostatnio nasza zas³u¿ona cz³onkini - p. Anna Norton-
Nowakowska.)
W�ród rozlicznych zas³ug p. Marii do najwa¿niejszych
nale¿y za³o¿enie w r. 1996 Zjednoczenia Polek w
Australii i Nowej Zelandii, któremu dot¹d
przewodniczy.  W tym samym roku zorganizowa³a
ona wielki, historyczny Bal Millenium.  W r.1976
za³o¿y³a w Sydney Zespó³ Tañca, �piewu i Muzyki
�Kujawy� (sama pochodzi z Pomorza).  W r. 1978 p.
Krupska by³a inicjatork¹ I �wiatowego Zjazdu Polek
w Toronto, na którym powo³ano do ¿ycia �wiatowe
Zjednoczenie Polek z siedzib¹ w Sydney.  Inicjatorka
zosta³a wybrana prezesem tej organizacji i funkcjê
tê sprawowa³a przez sze�æ lat.  Przygotowa³a te¿ II
�wiatowy Zjazd Polek w r. 1984 w Anglii i by³a
wspó³organizatork¹ III Zjazdu, jaki odby³ siê w
Krakowie ju¿ w wolnej Polsce w r. 1992.
Maria Krupska organizowa³a liczne manifestacje,
imprezy kulturalne, wizyty wybitnych osobisto�ci w
Australii, zajmowa³a siê m³odzie¿¹ polsk¹.  By³a i jest
zawsze niezwykle czynna. W ubieg³ym roku spêdzi³a
trzy miesi¹ce w Polsce.  Jak zawsze, koszty podró¿y
pokry³a z w³asnych funduszy.  Program tej wizyty
by³ niezmiernie bogaty.
Oto fragmenty sprawozdania p. M. Krupskiej:
Zosta³am zaproszona na sympozjum Polonii
Pomorsko-Kaszubskiej i by³am zbudowana wspania³¹

organizacj¹ i wysokim poziomem tego sympozjum.
Zosta³o ono zorganizowane dla Pomorzan z ca³ego
�wiata i dla dzia³aczy polonijnych z ró¿nych krajów
osiedlenia.  Wiele informacji dotyczy³o rozwoju i
dorobku Ziemi Pomorskiej.  Zwiedzali�my samorz¹dne
gminy wiejskie i miejskie, które szczyci³y siê
imponuj¹cym dorobkiem przemys³owym, handlowym,
rolniczym i o�wiatowym.
Je�dzi³am po ca³ej Polsce.  Pozna³am Mazowsze i
Poznañskie, Góry �wiêtokrzyskie, Ojców, Wieliczkê,
Kraków i obecn¹ Warszawê.  Z ka¿dego miejsca
odnios³am wra¿enie, ¿e Polska jest teraz cudowna,
piêkna i ¿e rozwija siê z rozmachem.  O Polsce mogê
mówiæ d³ugo, bo zwiedza³am wiele, pozna³am wielu
ludzi, rozmawia³am z nimi du¿o, aby wyrobiæ sobie
opiniê o sytuacji naszej Ojczyzny.  Mia³am zaszczyt
reprezentowaæ Zjednoczenie Polek. (...) Zosta³am
równie¿ zaproszona przez �Wspólnotê Polsk¹� na
�wiatowy Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów
Polskich.  (...) Zjazd ten zacz¹³ siê w Warszawie, a
zakoñczy³ uroczystym bankietem w Pu³tusku dnia 19
wrze�nia 1996 roku. (...)

Na uroczysto�ci tej zosta³am odznaczona przez
prezesa �wiatowego SPK - Czes³awa Zychowicza z
Anglii - Krzy¿em Kombatanta.  Cz. Zychowicz
o�wiadczy³ publicznie: �Krzy¿ ten nale¿y siê Pani za
40-letni¹ pracê dla Polski, dla Polonii i dla Polaków w
Rosji, oraz za zwo³anie I �wiatowego Zjazdu Polek w
1978 r. w Toronto, jak równie¿ za inicjatywê za³o¿enia
�wiatowego Zjednoczenia Polek.�  Poza tym by³am
zaproszona na obchód 80-lecia Gimnazjum im.
Polskiej Macierzy Szkolnej w Miñsku Maz. jako go�æ
honorowy, z racji wieloletniej pracy w Radzie Polskiej
Macierzy Szkolnej w Australii.  Uczestniczy³am
równie¿ w Zje�dzie Absolwentek Szkó³ Pomorskich w
Wejherowie, gdzie wyg³osi³am szereg prelekcji o
dzia³alno�ci Polek.

SERDECZNIE GRATULUJEMY p. M. Krupskiej i
¿yczymy jej du¿o si³ do d³ugiej i owocnej dzia³alno�ci
spo³ecznej.

REDAKCJA  �INFORMATORA�  FPwK
(Federacja Polek w Kanadzie)

Nasze rodaczki w AustraliiNasze rodaczki w AustraliiNasze rodaczki w AustraliiNasze rodaczki w AustraliiNasze rodaczki w Australii
40-lecie pracy Marii Krupskiej



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 30 maja 1998.
Termin wykupienia biletu do koñca marca 98.

KLM od $1800,- z Kanbery do Warszawy albo Krakowa

ALITALIA - przez Azjê do Warszawy i Krakowa, z mo¿liwo�ci¹
zatrzymania siê w Bangkoku, Singapurze, Hongkongu,
Manili oraz w Rzymie.  Cena od $1470,-

Mo¿liwo�æ przelotu do jednej ze stolic europejskich
Organizujemy tury po Europie i Ameryce

Przyjmujemy rezerwacje telefoniczne oraz wysy³amy bilety do domu
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WESO£YCH �WI¥T WIELKANOCNYCH
¿yczy

Free of charge information concerning the eligibility
for an overseas pension for people who worked in
Austria or Germany.
Free of charge information regarding the possibility
for an increased pension

Our firm was established by immigrants in April 1983.
Apart from publishing handbooks for migrants in
overseas countries, we have taken on the task of
informing people about their possible overseas pension
entitlements. Our advice is free of charge.
The following may apply to you:
1. 60 months work in Germanv or 180 months in Austria
and Australia together can make you eligible. This applies
to previously ìDisplaced Personsî, also
2. A pension can be granted although you may have no
papers of proof.
3. Women can fulfil the criteria by adding working
periods and credit time for children born.
4. Womcn can claim a widowís pension, if their late
husband would have been eligible.
5. If an overseas pension has already been granted before
1992, it is most likely that it does not represent the current
level of entitlement. Therefore it should be checked.
In the last ten years we have advised more than 36,000
people concerning their eligibility for an overseas
pension.
In order to assess your situation, we need information
which is gathered through a questionnaire. So if you

would like to have our advice, please ask for a
questionnaire writing to the following address (a stamp
is NOT required):  Migrant Service Publications, Business
Reply Post Permit No. 187, P.O. Box 523 Albany WA  6330.
We will be looking forward to receiving your completed
questionnaire, as detailed as possible.  Based on that
information we will make an assessment and inform you
of the result, in writing, free of charge. If you are eligible,
you then decide whether to proceed. If you want to
proceed with the claim yourself, we will advise you where
to send your application. If you want us to process your
claim on your behalf, you sign a proxy and we then lodge
your application with the applicable authorities. If we
do process the claim on your behalf costs will be incurred,
but you do not have to pay anything out of your own
pocket. But before we come to that, the situation in your
case has to be assessed. As already mentioned, this
assessment is free of charge.
All information is treated as strictly confidential.

H. Erlach
Phone (08) 9844 1383, Fax (08) 9844 7322

P.S. We are specialised in age pension, widow pension,
invalid pension etc., and in cases which have been
declined. We can also arrange legal representation
overseas in cases of inheritance, property sales etc.
Because of the complexity of the pension laws and in
order to save you time and money, we would like to ask
you to make inquiries in writing only.

Informacje o odszkodowaniach z Niemiec


