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Czas na narty!
fot. Jerzy Klim
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Prezes Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
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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
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PrzystÍpujπc do przeglπdu wydarzeÒ w Polsce za ostatnie
12 tygodni zauwaøy≥em, øe trzeba by by≥o robiÊ to metodπ
kalendarzowπ, tj. data i jedno lub dwuzdaniowy opis
wydarzenia, bowiem kaødego dnia dzieje siÍ w Polsce
coú ciekawego. Z powyøszego powodu dosz≥em do
wniosku, øe musi to byÊ przeglπd tylko niektÛrych
wydarzeÒ, ktÛre moim zdaniem przykuwa≥y uwagÍ
opinii publicznej w Polsce w sposÛb szczegÛlnie
intensywny.

ZaczπÊ naleøa≥oby od marca, minÍ≥o bowiem 30 lat od
wydarzeÒ okreúlanych potocznie Marzec 68. Jak PaÒstwo
pamiÍtacie  w marcu 1968 roku Ñprawdziwi Polacyî spod
znaku PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) pod
przewodem Moczara rozpoczÍli ofensywÍ przeciwko
swemu g≥Ûwnemu szefowi i jego grupie czyli krÛtko
mÛwiπc Gomu≥ce. Pretekstem sta≥y siÍ demonstracje
studenckie zwiπzane z zakazem wystawiania sztuku
teatralnej ÑDziadyî w-g Adama Mickiewicza. Protesty i
demonstracje rozszerzy≥y siÍ na prawie wszystkie oúrodki
akademickie w Polsce. Wiadomo, komuniúci na tego
rodzaju wydarzenia mieli tylko jednπ odpowiedü - si≥Í. I
tak przed≥uøenie ramienia partii czyli milicja tzw.
obywatelska oraz ochotnicze rezerwy milicji tzw.
obywatelskiej rozprawi≥y siÍ z demonstrujπcymi. Ale
najbardzej poszkodowani zostali Polacy øydowskiego
pochodzenia - no bo wojna egipsko-izraelska, zerwanie
przez PolskÍ stosunkÛw dyplomatycznych z Izraelem -
bowiem blok komunistyczny sta≥ wtedy murem za
Egiptem, czyli wszystko by≥o po linii tak w skali obozu
socjalistycznego jak i rozgrywek wewnπtrzpartyjnych. W
sumie ok. 15 tysiÍcy obywateli polskich opuúci≥o kraj nie
z w≥asnej woli a øeby  czasem kiedyú nie wrÛcili, to
Ñtowarzyszeî pozbawili ich polskiego obywatelstwa. W
30-tπ rocznicÍ tych haniebnych wydarzeÒ, prezydent
Aleksander Kwaúniewski uzna≥ za karygodnπ Ûwczesnπ
kampaniÍ antysemickπ. Jednak na uroczystoúci dekoracji
orderami OR£A BIA£EGO Jacka Kuronia i Karola
Modzelewskiego wypowiedza≥ s≥owa, ktÛre wzbudzi≥y
u wielu osÛb  g≥Íboki protest a w≥aúciwie niesmak.
Prezydent mÛwiπc o ludziach zmuszonych do emigracji
stwierdzi≥: PamiÍtamy i wstydzimy siÍ, to nie oni opuúcili
PolskÍ, to Polska opuúci≥a ich. Obecny prezydent postawi≥
w ten sposÛb znak rÛwnoúci pomiÍdzy w≥adcami PRL-u
i Polskπ. A to nie to samo, bo kampania rozpÍtana przez
kierownictwo PZPR przeciw marcowemu ruchowi
protestu odwo≥a≥a siÍ do hase≥ antysemickich. Jest wiÍc
rzeczπ oczywistπ, øe za haÒbÍ Marca 1968 odpowiada
PZPR a nie Polska. Podobnie by≥o i jest z innymi
wydarzeniami, øe przypomnÍ - kampania rozpÍtana
przeciwko Koúcio≥owi po liúcie biskupÛw polskich do
niemieckich, masakra Grudnia 1970 na Wybrzeøu czy teø
Ñúcieøki zdrowiaî w Radomiu w czerwcu 1976 roku.
Oprawcy nie moøna myliÊ z ofiarπ, a w szczegÛlnoúci
nie przystoi to ludziom, ktÛrzy  co prawda uzyskali
mandat w demokratycznych wyborach, ale nie mogli
zmieniÊ swych øyciorysÛw i dokonali w przesz≥oúci
wyborÛw moralnych i tym bardziej, øe ta przesz≥oúÊ
opiera≥a siÍ o rzπdy narzucone Polsce przez obcπ
przemoc.  Ale przejdümy do nastÍpnego wydarzenia,



Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ - ci¹g dalszy

Czerwiec 1998 3

ktÛre mam nadziejÍ na wieki zabezpieczy PolskÍ od
wszelkich Ñbraciî, Ñtowarzyszyî i ÑprzyjaciÛ≥î. Bowiem
zgoda Senatu StanÛw Zjednoczonych na rozszerzenie
NATO praktycznie przesπdzi≥a sprawÍ polskiego
cz≥onkostwa  w Sojuszu Atlantyckim. Decyzja ta sta≥a
siÍ dowodem uznania dla uporczywej walki PolakÛw o
suwerennoúÊ i niepodleg≥oúÊ. Wydaje mi siÍ, øe s≥owa
premiera Buzka  spuentowa≥y najtrafniej to wydarzenie,
a powiedzia≥ on: ÑDecyzja  Senatu AmerykaÒskiego jest
ostatecznym przekreúleniem Ja≥ty. Przez w≥adze USA
zostaliúmy juø zaliczeni do najbardziej elitarnego i
skutecznego zespo≥u sojusznikÛw. Za parÍ miesiÍcy
nasze granice bÍdπ rÛwnie bezpieczne jak granice
W≥och, Holandii czy Niemiec.î Natomiast na
okolicznoúÊ úwiÍta 3-ego Maja w polskiej prasie pojawi≥y
siÍ pytania: Niech øyje III-cia Rzeczpospolita! Ale od kiedy?
Jakie wydarzenie powinno symbolizowaÊ powstanie III-ciej
Rzeczpospolitej i staÊ siÍ jej úwiÍtem? Moøna by zadaÊ
pytanie: po co komu potrzebne jeszcze jedno úwiÍto? Pytania
moøna mnoøyÊ. Ale naleøy pamiÍtaÊ, øe dat nie brakuje,
czego natomiast w Polsce brakuje - to jak zwykle -
politycznej woli. Datami tymi sπ na przyk≥ad, 6-ty luty -
rozpoczÍcie obrad Ñokrπg≥ego sto≥uî czy 4-ty czerwca
gdy wyborcy skreúlili PRL, czy teø dzieÒ gdy Tadeusz
Mazowiecki pokaza≥ sejmowej sali znak ÑVî albo gdy
Lech Wa≥Ísa zosta≥ prezydentem, aø wreszcie dzieÒ, gdy
ostatni øo≥nierz armii sowieckiej opuúci≥ PolskÍ. Tak, dat
nie brakuje ale ciπgle brakuje tej woli, aby dokonaÊ
wyboru. Takiej woli nie brak≥o Litwinom, S≥owakom,
Niemcom czy EstoÒczykom - wszyscy oni uznali, øe
naleøy uszanowaÊ powrÛt wolnoúci. Pozostaje otwarte
pytanie: 1-szy Maja pozosta≥, 22-gi Lipca pozosta≥ - jak
d≥ugo jeszcze III-cia Rzeczpospolita bÍdzie czeka≥a na
swÛj dzieÒ?

W maju doszed≥ wreszcie do skutku przyjazd
pu≥kownika Ryszarda KukliÒskiego do Polski - wizyta
trwa≥a 11 dni i by≥a duøym wydarzeniem. Przyjazd
KukliÒskiego poprzedzi≥y rozmaite polemiki, ktÛre
pokaza≥y, øe sπ w Polsce tak zwolennicy pu≥kownika jak
i krytycy. Do tych drugich zaliczajπ siÍ g≥Ûwnie
postkomuniúci czy wrÍcz komuniúci, ktÛrzy  nie mogπ
wybaczyÊ mu tego, øe uniknπ≥ Ñkarzπcej rÍki
sprawiedliwoúci ludowejî. Natomiast pierwszπ grupπ,
czyli zwolennikÛw pu≥kownika bodaj nag≥oúniejszπ choÊ
niejednorodnπ stanowiπ polscy antykomuniúci, jednak
rozpiÍtoúÊ ich jest bardzo szeroka, od Michnika, ktÛry w
podtekúcie krytykuje KukliÒskiego, po ca≥π polskπ
prawicÍ, ktÛra okrzyknÍ≥a pu≥kownika bohaterem
narodowym. Sam pu≥kownik KukliÒski powiedzia≥
witajπc siÍ z premierem Buzkiem: ÑDzisiaj koÒczy siÍ
moja podrÛø do wolnej Polskiî. Natomiast w
wywiadach zawsze powtarza≥, øe jest tylko prostym
øo≥nierzem. I tu jest sedno sprawy p≥k. KukliÒskiego, by≥
øo≥nierzem wojny, ktÛra na szczÍúcie nigdy nie wybuch≥a.
On sam i jego rodzina jest jej ofiarπ i dlatego naleøy mu
siÍ szacunek tym bardziej, øe za swojπ dzia≥alnoúÊ nie
bra≥ od AmerykanÛw pieniÍdzy.  A, øe w Polsce ciπgle
jest nie wszystko do koÒca za≥atwione niech úwiadczy
sprawa lustracji, ktÛra jak bumerang co pewien czas
wraca na szpalty gazet i nie tylko. O lustracji moøna
bowiem mÛwiÊ w nieskoÒczonoúÊ i chyba o to w≥aúnie
chodzi, bo samo pojÍcie lustracji zosta≥o juø w Polsce

Terminarz Audycji Polskiej Fali na stacji 2XX (1008
KHz) w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8 wieczorem
22.06.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
29.06.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
UWAGA:  Zmiana rozg³o�ni i czasu nadawania!
Od 6 lipca br audycje Polskiej Fali nadawane bêd¹ na
stacji CMS 103.1 FM w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 7
wieczorem.  Bli¿sze szczegó³y w ulotkach.
06.07.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
13.07.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
20.07.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
27.07.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
03.08.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
10.08.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
17.08.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
24.08.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
31.08.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
07.09.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
14.09.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
21.09.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198

KOMITET RADIOWY zaprasza do s³uchania oraz
wspó³pracy wszystkich chêtnych. Dziêkujemy panu
Zygmuntowi Opoczyñskiemu za wsparcie finansowe
naszego radia.

dostatecznie zohydzone, a zgodnie z regu≥ami
nowomowy zmieniono teø po cichu jej treúÊ. Po prostu
w chwili uzyskania przez PolskÍ rzeczywistej
suwerennoúci po obaleniu komunistÛw, wielu ludzi
uznawa≥o za zrozumia≥e samo przez siÍ, øe po pierwsze
- ujawnione zostanπ nazwiska donosicieli tajnej policji a
kaødy obywatel uzyska ≥atwy dostÍp do Ñswojej teczkiî
w archiwach Ministerstwa Spraw WewnÍtrznych. By≥o
to oczywiste, tego wymaga≥a sprawiedliwoúÊ dziejowa i
koniecznoúÊ samooczyszczenia siÍ spo≥eczeÒstwa. By≥o
teø oczywiste, øe ludzie, ktÛrzy byli agentami S≥uøby
BezpieczeÒstwa i ktÛrzy stanowili podstawÍ
funkcjonowania systemu, a zarazem wykazali ohydnπ
sk≥onnoúÊ donoszenia na w≥asne otoczenie, nie powinni
juø pe≥niÊ jakichkolwiek rÛl spo≥ecznych. Czy tak siÍ
sta≥o? åmiem twierdziÊ, øe nie, a zdumiewa mnie
najbardziej to, øe poglπdu lustracji trzeba teraz w Polsce
broniÊ i to jest miarπ upadku moralnoúci publicznej i
miarπ cynizmu politykÛw i rÛønych grup nacisku.
Lustracja przesta≥a byÊ problemem moralnym, sta≥a siÍ
politycznym odgrywaniem i powodem zamÍtu. Wszyscy
pamiÍtamy historiÍ rzπdu Jana Olszewskiego. W kilka
godzin po tym jak minister spraw wewnÍtrznych tego
rzπdu dostarczy≥ Sejmowi materia≥y archiwalne o zasobach
MSW rzπd zosta≥ obalony na wniosek prezydenta Wa≥Ísy
i przy udziale duøej czÍúci dawnej opozycji
demokratycznej i...SLD. Nie zamierzam wdawaÊ siÍ tutaj
w dyskusjÍ czy minister Macierewicz üle czy dobrze
wykona≥ decyzjÍ Sejmu. OtÛø w≥aúnie - jakøe chÍtnie i
szybko zapomina siÍ o tym, øe minister Macierewicz
usi≥owa≥ wykonaÊ decyzje Ûwczesnego Sejmu, ktÛrej
wykonaÊ nie mÛg≥ (chyba, øe podajπc siÍ do dymisji).
Oznacza to, iø Sejm obali≥ rzπd za to, øe Ûw wykona≥
uchwa≥Í tegoø Sejmu. TrochÍ trudno to pojπÊ - prawda?

Ale pÛki lustracja zagraøa jakimú si≥om politycznym i
grupom interesÛw, nic  naprawdÍ nie zostanie ujawnione,
a raczej - jak dotπd potÍpiani bÍdπ ci, ktÛrzy domagajπ
siÍ sprawiedliwoúci. Przyk≥ad w tej materii niemaløe z
ostatnich tygodni - tzw. Ñsprawaî wicepremiera

dokoñczenie na str. 7
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

Grupa pañ z Ko³a Polek na spotkaniu z delegacj¹
Komitetu Olimpijskiego z Polski w S.P.K. 13.3.1998 r.

fot. J. Cox dalszy ci¹g obok

Z wydarzeÒ ostatniego okresu na uwagÍ zas≥uguje
uroczystoúÊ ANZAC DAY. Jak co roku obchodziliúmy ten
dzieÒ bardzo uroczyúcie. Najpierw oko≥o 42 naszych
kombatantÛw wziÍ≥o udzia≥ w marszu a potem odby≥
siÍ tradycyjny obiad øo≥nierski w naszym klubie, z
udzia≥em sporej grupy zaproszonych goúci oraz
cz≥onkÛw naszego Ko≥a. By≥a okazja do mi≥ego spÍdzenia
czasu.

W czÍúci oficjalnej Prezes wyg≥osi≥ referat
okolicznoúciowy po ktÛrym g≥os zabra≥a pani Beata
StoczyÒska, reprezentujπca Ambasadora RP i w bardzo
ciekawy sposÛb przedstawi≥a ideÍ i powody, dla ktÛrych
ten dzieÒ jest tak uroczyúcie obchodzony. Potem obecni
na uroczystoúci mieli okazjÍ przy obiedzie i kawie, w
prawdziwie przyjacielskim nastroju spÍdziÊ resztÍ
popo≥udnia i jak zwykle pobyt w klubie przeciπgnπ≥ siÍ
do godzin wieczornych.

W rÛwnie uroczysty sposÛb Ko≥o nasze i jego Sztandar
wziÍ≥o udzia≥ we Mszy za poleg≥ych w Katyniu, Miednoje
i Charkowie oraz Mszy z okazji rocznicy 3 Maja.

Niestety okazji do spÍdzenia czasu w naszym Klubie o
Ñløejszymî charakterze nie by≥o zbyt wiele i mamy
nadziejÍ, øe w przysz≥oúci ulegnie to zmianie, czego
byúmy naszym rodakom i sobie øyczyli.

Ponawiamy zaproszenie do odwiedzania Klubu,
korzystania z biblioteki i czytelni, oraz zachÍcamy do
wiÍkszego uczestnictwa w øyciu naszego
Stowarzyszenia. Zapewniamy, øe kaøda propozycja na
uaktywnienie naszej dzia≥alnoúci bÍdzie mile widziana i
wziÍta pod uwagÍ.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Na wstêpie wrócê do I kwarta³u, aby jeszcze raz
podziêkowaæ tym paniom z obu szkó³, które
dostarczy³y ciast na nasze sto³y w lutym i w marcu
bie¿¹cego roku.  Lepsze zaopatrzenie wp³ynê³o na
lepsze wyniki.  Mamy nadziejê, ¿e szko³y pomog¹ nam
równie¿ w roku nastêpnym.

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 2 kwarta³ 1998 r.

�wiêta wielkanocne minê³y przyjemnie dla
wiêkszo�ci osób, niektórym tylko przypad³o spêdziæ
ten czas w szpitalu, miêdzy innymi by³ tam p. F.
Paszkiewicz, znany fotograf polonijny, i ja.  Panu
Paszkiewiczowi ¿yczymy szybkiego powrotu do
zdrowia po powa¿nej operacji serca.  Ja, t¹ drog¹
pragnê podziêkowaæ serdecznie wszystkim
przyjacio³om i znajomym oraz kole¿ankom z Ko³a
Polek, za pamiêæ, kwiaty i odwiedziny w szpitalu.

Tegoroczna Akademia 3 Maja w Klubie Or³a Bia³ego
wypad³a bardzo uroczy�cie i by³a dobrze
zorganizowana.  Udzia³ wziêli, reprezentuj¹c
Ambasadê R.P. radca p. Beata Stoczyñska z mê¿em,
¿ona ambasadora RP p. Agata Szumowska i inni
pracownicy ambasady, oraz ks. W. Szczepaniak,
przedstawiciele organizacji polonijnych i du¿a grupa
Polonii kanberskiej.  Atrakcj¹ i ozdob¹ wieczoru by³y
jak zwykle wystêpy dzieci ze szkó³, z �Wielkopolski�,
laureatów konkursu Piêkno S³owa i Muzyki Polskiej,
oraz inne.  Z ramienia Ko³a Polek wyst¹pi³y z
deklamacjami przedstawicielki dwóch pokoleñ: 12-
letnia Kalinka Gilbert z wierszem �¯o³nierz Polski�,
wyró¿niaj¹c siê piêknym jêzykiem polskim i 82-letnia
p. Marta Cisz, seniorka naszego Ko³a, która zadziwi³a
wszystkich swoj¹ wspania³¹ pamiêci¹ deklamuj¹c
d³ugi wyj¹tek z �Pana Tadeusza� A. Mickiewicza p.t.
�Rok 1812�.  W czasie akademii p. A. Zió³kowska i p.
K. Kwaczyñska zbiera³y wolne datki na szko³y polskie
w Kanberze.  Sumê zebran¹ - $121,  uzupe³ni³y�my
do $400 z kasy Ko³a Polek, przeznaczaj¹c po $200
dla obu szkó³ - na Phillip i Belconnen.

W zwi¹zku z �Heart Foundation Week�
przekaza³y�my równie¿ $50 na ten cel.

Sekretarka Ko³a Polek bra³a udzia³ w 2 zebraniach
Rady Organizacji Polskich na A.C.T.  Prezeska
uczestniczy³a w 2 zebraniach Ethnic Communities
Council.  Ko³o mia³o 3 zebrania (z frekwencj¹ 15 osób),
które po wyczerpaniu programu koñczy³y siê w mi³ym
nastroju przy wspólnej herbatce.  Zapraszamy nowe
panie do naszego grona.

Pani Joli Kaczmarek (sekret. Rady O.P. na ACT) i
panu A. Gancarzowi (cz³onek Komisji Szkó³ Etnicz.
na ACT) sk³adam w imieniu Ko³a Polek podziêkowanie
za opracowanie i przygotowanie �Letter Head�, dziêki
czemu listy nasze bêd¹ w przysz³o�ci wygl¹daæ lepiej-
³adniej i bardziej urzêdowo � u³atwi to równie¿ w
du¿ym stopniu pracê sekretariatu.  Jeszcze raz
dziêkujemy za bezinteresown¹ pomoc i wspó³pracê.

W niedzielê 7.6.br. obchodzili�my w O�rodku na
Narrabundah, 30-lecie kap³añstwa ks. rektora
Stanis³awa Lipskiego i 10-lecie pracy kap³añskiej
naszego duszpasterza od 7 lat ks. Waldemara
Szczepaniaka.  Po uroczystej Mszy �w. w ko�ciele
pe³nym parafian i przedstawicieli wszystkich
organizacji z prezesem Rady O.P. na ACT in¿. A.
Fabjanowskim na czele, dzieci i m³odzie¿y, z³o¿yli�my
jubilatom serdeczne ¿yczenia, koñcz¹c je
od�piewaniem tradycyjnej pie�ni �Sto Lat�.

W niedzielê 7.6.br. natomiast, odby³a siê Msza �w.
w ko�ciele na O�Connor za zdrowie i pomy�lno�æ
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy
cz³onkiñ Ko³a Polek i ich Rodzin.  Po nabo¿eñstwie
spotkali�my siê na wspólnym obiedzie i
wspomnieniach w Klubie Or³a Bia³ego.

Niedawno obchodzi³a dostojne urodziny p. Wanda
Hessler, znana i szanowana cz³onkini Polonii
kanberskiej i tak¿e Ko³a Polek.  Drogiej solenizantce
sk³adamy choæ spó�nione, jednak niemniej serdeczne
¿yczenia przede wszystkim zdrowia, rado�ci i
wszelkiej pomy�lno�ci na d³ugie jeszcze lata.

H. Wodziñska
Sekretarz Ko³a Polek

Rada Szkolna Szko³y Polskiej w
Belconnen
Minπ≥ pierwszy kwarta≥ zajÍÊ szkolnych i po zas≥uøonych
wakacjach uczniowie i nauczyciele powrÛcili do nauki.
Obecny rok szkolny jest pe≥en zmian i nowoúci, a co
najistotniejsze, sπ to zmiany bardzo korzystne i cenne
dla szkolnej spo≥ecznoúci!

Na poczπtku nadmieniÍ, øe zmieniliúmy miejsce
prowadzenia zajÍÊ szkolnych, tzn. Ñprzeprowadziliúmyî
siÍ do Ginninderra College.  W ten sposÛb mamy do
dyspozycji wiele jasnych pomieszczeÒ klasowych, szaf i
dodatkowych pomieszczeÒ na przechowywanie sprzÍtu
i pomocy naukowych.

Nastπpi≥a rÛwnieø zmiana w kadrze nauczycielskiej.  I
tak klasÍ najm≥odszπ 0-2 uczy p. Teresa Zubowicz, klasÍ
3-5 p. Jolanta Bierkowska, klasÍ 6-8 p. Liliana Bogatko i
klasÍ angielsko-jÍzycznπ p. Paulina Bednarek.
DziÍkujemy p. Maryli RzÍúnickiej - kierownikowi naszej
szko≥y za skompletowanie tej fachowej kadry.  ZastÍpcπ
kierownika i jednoczeúnie sekretarzem szko≥y jest p. Beata
Tworek-Matuszkiewicz.  FunkcjÍ skarbnika pe≥ni p.
W≥adys≥aw JÍdrzejewski, szkolnπ bibliotekπ opiekuje siÍ
p. Maria Raetz a sklepikiem szkolnym p. Wanda
Bednarek.  ZajÍcia z religii prowadzi ks. Waldemar.

W roku bieøπcym wprowadziliúmy dyøury rodzicÛw
w czasie zajÍÊ szkolnych.  Dyøury te sπ pomocne w
utrzymaniu odpowiedniej dyscypliny i porzπdku w
czasie przerw, a przede wszystkim pozwalajπ na
prowadzenie zajÍÊ indywidualnych z uczniami
wymagajπcymi dodatkowej pomocy w nauce.

Od tego roku nasza szko≥a jako pierwsza
eksperymentalna szko≥a polonijna w Australii i jedna z
nielicznych na úwiecie, wprowadzi≥a zajÍcia
komputerowe do nauki jÍzyka polskiego.  Komputery
bezterminowo udostÍpni≥a nam grupa komputerowa
Polonet, za co dziÍkujemy.  W tym miejscu naleøπ siÍ
rÛwnieø podziÍkowania dla p. Marka Samocia z Clover
Computing za udostÍpnienie sta≥ego adresu e-mail dla
szko≥y.   Wynalezienie odpowiedniego oprogramowania
zajÍ≥o ogromnπ iloúÊ czasu, a moøliwe by≥o to dziÍki
internetowi.  Szkolnπ stronÍ na internecie moøna znaleüÊ
pod  http://www.polonica.org.au/act/szkola2

Oto krÛtki opis programÛw nabytych dotychczas przez
szko≥Í:
* program do nauki ortografii (oparty na popularnej grze

komputerowej),
* multimedialny elementarz,
* program u≥atwiajπcy naukÍ ortografii i interpunkcji -

dla szko≥y podstawowej i úredniej,
* multimedia flashcards - program do nauki s≥Ûwek (nie

wymaga znajomoúci polskiego), przeznaczony dla
dzieci z ograniczonπ znajomoúciπ polskiego.

Co nowego w Polskiej Szkole w
Phillip?
Mamy juø za sobπ 4 miesiπce pracy w nowym roku
szkolnym.  Obecnie  w szkole mamy ponad 90 uczniÛw.
Klasa dla osÛb nie mÛwiπcych po angielsku funkcjonuje
pod opiekπ p. dr. KrÛlikowskiego i  jego øony Maryli
KrÛlikowskiej.  Pan Stefaniak z entuzjazmem wdraøa siÍ
w  niuanse jÍzyka polskiego i wspomnia≥  nawet ostatnio,
øe zaczyna trochÍ rozumieÊ prowadzonπ przez nas

dalszy ci¹g na str. 6

ZawartoúÊ i poziom proponowanych w programach
zajÍÊ zosta≥ dopasowany do potrzeb szko≥y polonijnej.
Wszyscy nauczyciele opanowali juø sposÛb i zakres
dzia≥ania posiadanego oprogramowania dziÍki
przeprowadzonym kursom szkoleniowym.  W tym
miejscu pragnÍ szczegÛlnie podziÍkowaÊ p. Beacie
Tworek-Matuszkiewicz za poúwiÍcony czas i ogromny
wysi≥ek w≥oøony w wyszukiwanie programÛw oraz
zorganizowanie sesji dokszta≥cajπcych dla kadry
pedagogicznej.  Gorπce s≥owa podziÍkowania úlemy
grupie komputerowej Polonet za okazanπ szkole pomoc.
Od kilku tygodni mamy rÛwnieø 2 ma≥e drukarki, ktÛre
pozwolπ nam na efektywniejsze uøycie posiadanego
oprogramowania, jak rÛwnieø na sprawne prowadzenie
administracji szkolnej.  DostÍp do telefonu komÛrkowego
umoøliwia nam w razie potrzeby kontakt z rodzicami.

Na poczπtku maja na wspÛlnym g≥osowaniu uczniowie
wybrali siedmioosobowy Uczniowski Samorzπd Szkolny.
Przewodniczπcπ zosta≥a Oktawia Bogatko.  Poprzez
Samorzπd Szkolny dzieci bÍdπ takøe uczestniczyÊ w
rozwoju naszej szko≥y. W drugim semestrze
wprowadziliúmy zmiany w wewnÍtrznej organizacji
szko≥y, a takøe zmianÍ naszego statusu na terenie ACT.
Jako jedna z organizacji polonijnych, staliúmy siÍ
pe≥noprawnym cz≥onkiem Rady Organizacji Polskich na
terenie ACT, gdzie moøemy przedstawiÊ w≥asne
problemy i podzieliÊ siÍ osiπgniÍciami naszych dzieci.

Szko≥a nasza jest takøe pe≥noprawnym cz≥onkiem ACT
Ethnic Schools Association, organizacji skupiajπcej szko≥y
etniczne na terenie ACT i reprezentujπcej interesy tych
szkÛ≥ wobec w≥adz lokalnych i federalnych.  Mamy wiÍc
moøliwoúÊ wypowiadania swojego zdania w szerszym
forum na terenie naszego Terytorium Sto≥ecznego.  W
obliczu tak rozszerzonej dzia≥alnoúci koniecznym siÍ sta≥o
sformalizowanie podzia≥u rÛl w strukturze wewnÍtrznej
szko≥y.  Zosta≥a utworzona Rada Szkolna, ktÛra zajmuje
siÍ sprawami organizacyjno-reprezentacyjnymi, podczas
gdy nauczyciele koncentrujπ siÍ na dostatecznie trudnej
i odpowiedzialnej sferze nauczania dzieci.  Do Rady
Szkolnej poza p. Marylπ RzÍúnickπ i p. Beatπ Tworek-
Matuszkiewicz weszli przedstawiciele rodzicÛw: p.
Urszula Pietkiewicz, p. Aleksandra P≥aziÒska i p. Arek
Drozda.

Na zakoÒczenie wspomnÍ, øe kilkoro uczniÛw z naszej
szko≥y wystπpi≥o w konkursie ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki
Polskiejî.  DziÍkujemy dzieciom za piÍknπ prezentacjÍ
wybranych utworÛw a rodzicom za pomoc w
przygotowaniu dzieci na ten wystÍp.

W imieniu Rady Szkolnej - PLS w Belconnen,
Urszula Pietkiewicz.

Z okazji DNIA DZIECKA najserdeczniejsze øyczenia
spe≥nienia wszystkich marzeÒ dzieciom w Kanberze i
Australii przesy≥ajπ: Rada Szkolna, nauczyciele oraz
rodzice ze Szko≥y Polskiej w Belconnen.
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Co nowego - ci¹g dalszy ze str. 5
konwersacjÍ.  Nauczyciele starajπ siÍ kontynuowaÊ nasze
szkolne Motto na rok bieøπcy. Czasami jest to osiπgalne,
czasami trudniejsze, ale liczπ siÍ dobre chÍci i dobra wola
wszystkich zainteresowanych. £πczy nas wspÛlny cel i
to nam przyúwieca.  Mamy wspania≥π zdolnπ m≥odzieø,
ktÛra wykazuje duøo zainteresowania, talentÛw i wk≥ada
duøo pracy przy nauce naszego nie≥atwego jÍzyka.
Szko≥a nasza jest otwarta na wydarzenia zarÛwno
kulturalne, okolicznoúciowe jak i teø  religijne naszego
úrodowiska.

W piπtek 24 kwietnia szko≥a nasza  uczestniczy≥a w
przedstawieniu  ÑJeszcze Polska nie umar≥aî
wystawionego przez zespÛ≥ teatralny w Ottoway z
Adelajdy w Oúrodku Duszpasterskim w Narrabundah.
Sztuka ta zosta≥a przygotowana w dwusetnπ rocznicÍ
powstania Hymnu Narodowego.  Przedstawienie by≥o
barwne z ciekawπ dekoracjπ i ≥adnymi strojami.
PowrÛci≥y czasy napoleoÒskie i postacie zwiπzane z tym
okresem historycznym. Na zakoÒczenie gdy ca≥y zespÛ≥
úpiewa≥ ÑJeszcze Polska Nie ZginÍ≥aîÖ. ≥za krÍci≥a siÍ w
oku.  Mieszkamy na obczyünie, ale nadal sercem jesteúmy
blisko naszego kraju, Polski. Gorπce brawa i gratulacje
dla wykonawcÛw zakoÒczy≥y tπ udanπ imprezÍ.

Jak wspomnia≥am w ostatniej Kronice w miesiπcu
marcu, przed úwiÍtami wielkanocnymi mieliúmy w
szkole wizytÍ dr. Andrzeja Rastawickiego, ktÛry pomimo
bardzo wype≥nionego czasu przygotowa≥ dla m≥odzieøy
klasy 11 i 12 wyk≥ad o s≥awnych Polakach.

PozwolÍ sobie zacytowaÊ reminiscencje z wizyty dr.
A. Rastawickiego w opracowaniu uczennicy klasy 12
Kasi SieÒko.
Na ostatniej lekcji przed wakacjami úwiπtecznymi, klasy 11 i
12 wraz z grupπ nauczycieli i rodzicÛw mia≥y przyjemnoúÊ
uczestniczyÊ w spotkaniu z p. dr. Andrzejem Rastawickim.
A. Rastawicki jest jednym z PolakÛw uznanych w Australii
za szczegÛlne osiπgniÍcia na polu inøynierskim.

Jest on uwaøany za talent wyrÛøniajπcy siÍ w dziedzinie
mechaniki precyzyjnej, a w szczegÛlnoúci wysokiej klasy
aparatury naukowej.  Obecnie zajmuje stanowisko Executive
Director of Australian Scientific Instruments Pty Ltd, ktÛra
jest czÍúciπ ANU. Firma ta pracuje w kooperacji  z
Uniwersytetem i dla Uniwersytetu.  W czasie swojej pogadanki
przedstawi≥ nam w skrÛcie i obrazowo (przy pomocy rysunkÛw)
dziedziny, w jakich polscy wynalazcy byli pionierami.  Ich
wynalazki wp≥ynÍ≥y na rozwÛj techniki i gospodarki w Polsce
i na úwiecie.  Pan Rastawicki uúwiadomi≥ nam, øe w naszym
kraju by≥o i jest bardzo duøo utalentowanych rodakÛw, o ktÛrych
zawsze powinniúmy pamiÍtaÊ i øe moøemy byÊ dumni z naszego
pochodzenia.  By≥ to dla nas ciekawy wieczÛr, bo na codzieÒ
nie s≥yszymy o naszych zas≥uøonych rodakach.

Z nazwisk omawianych na spotkaniu byli:
Malinowski  -  najwyøsza kolej w úwiecie,
Pu≥awski     -  samoloty,
Kocjan         -  szybowce,
£ukasiewicz -  rafinacja ropy naftowej i wynalazek lampy
naftowej,
Kudelski       -  najlepsze magnetofony na úwiecie (model jego
magnetofonu by≥  uøywany przez NASA w locie kosmicznym
na ksiÍøyc),
Taniski         -  najlepsze samoloty przed II wojnπ úwiatowπ,
KarpiÒski     -  pierwszy komputer,
A.Kuüma      -  eletroniczne ucho (przyjaciel p. Rastawickiego
ze studiÛw, zamieszka≥y w Australii).

W dniu 26 kwietnia szko≥a nasza bra≥a bardzo licznie
udzia≥ ( 48 dzieci ) w VII koncercie ÑPiÍkno S≥owa i
Muzyki Polskiejî.  Tematem  koncertu by≥ ÑMickiewicz
znany i nieznanyî.  DziÍki poúwiÍceniu p. Zofii SÍk-
SÍkalskiej, jej licznym wizytom w szkole,
przygotowaniem tekstÛw  do recytacji i przepytywaniem
najm≥odszych z opanowanych juø utworÛw, dobrnÍliúmy
w tak licznym gronie do fina≥u.  Pani Zofio jest Pani nie
pokonana w realizacji swoich marzeÒ o przybliøeniu
s≥owa i muzyki polskiej do naszych latoroúli !!  Jakkolwiek
by nie by≥o, to ostatecznie m≥odzieø  sama moøe sobie
pogratulowaÊ decyzji o podjÍciu wysi≥ku w nauczeniu i
przedstawieniu przed publikπ rÛønych utworÛw
Mickiewicza i innych poetÛw.  To jest coú co z nimi
pozostanie,  ten urywek poezji czy teø wiersza, ta polska
nuta zagrana na koncercie i ta zdobyta w czasie wystÍpu
odwaga na publiczny wystÍp.  Gratulujemy wszystkim
uczestnikom tego serdecznie i jesteúmy z Was dumni, øe
mimo nauki w szko≥ach australijskich jesteúcie z nami
na tego typu imprezach.  Na szczegÛlnπ pochwa≥Í
zas≥uguje Agnieszka Ca≥ka i  Leszek Stawski,
konferansjerzy konkursu, byli uczniowie naszej szko≥y,
a obecnie studenci University of Canberra.  Koncert
prowadzili bez tremy, ze swobodπ i wdziÍkiem.
DziÍkujemy rÛwnieø nauczycielom i rodzicom za
przypilnowanie dzieci i pomoc w nauce utworÛw, oraz
pomoc przy organizowaniu koncertu.

Podsumowywujπc, koncert by≥ na bardzo dobrym
poziomie, mia≥ w swoim repertuarze rÛønorodne utwory
recytatorskie i muzyczne, dobrane do wieku uczestnikÛw.
Koncert  podoba≥ siÍ widowni, ktÛra nagrodÍ
publicznoúci przyzna≥a  Sylwii Orze≥ek.  By≥o 27
laureatÛw, ktÛrzy otrzymali nagrody z rπk øony naszego
ambasadora p. Agaty Szumowskiej na Akademii 3 Maja
w Klubie Or≥a Bia≥ego.  NiektÛre utwory zosta≥y
zaprezentowane  przez naszπ m≥odzieø na Akademii.

NastÍpnym wydarzeniem by≥a zabawa na DzieÒ Matki
zorganizowana przez naszπ szko≥Í w Klubie Or≥a Bia≥ego
w dniu 9 maja.  Klub Or≥a Bia≥ego udostÍpni≥ nam salÍ
za darmo, za co bardzo dziÍkujemy.  SalÍ  ≥adnie
udekorowaliúmy,  przygotowane zosta≥y teø ciasta i
napoje.  Bufet  prowadzi≥  p. ZarÍbski goszczπc nas
barszczykiem z uszkami, bigosem i innymi polskimi
przysmakami ze úledzikiem na czele.  Muzyka z dyskÛw
wprowadzi≥a mi≥y nastrÛj i atmosferÍ prawdziwej
zabawy.  Czuliúmy siÍ úwietnie i bawiliúmy siÍ wszyscy
wyúmienicie.  Zapomnia≥abym dodaÊ, øe na rozpoczÍcie
zabawy dla wszystkich naszych Mam zagra≥a na
fortepianie i zaúpiewa≥a utwÛr ÑPieúÒ o mojej Matceî
laureatka konkursu ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki Polskiejî
Kamila JÛüwik, za co bardzo jej dziÍkujemy.  Kierownik
naszej szko≥y Marek Stawski z≥oøy≥ wszystkim Mamom
serdeczne øyczenia i wrÍczy≥ kaødej z paÒ po piÍknej rÛøy.

Nasze Mamy, chociaø to by≥o ich úwiÍto, nie zawiod≥y
nas i przygotowa≥y wspania≥e wypieki. By≥y oczywiúcie
pπczki Basi Baranowskiej i ptysie Danuty Olejniczak,
wspania≥e ciasto Stelli Jakubaszek i olbrzymi tort
Paw≥owa Graøyny SieÒko. Mieliúmy teø wypieki Joli
Kaczmarek, Joanny Orze≥ek, Gosi Citowickiej, Jadzi
Gajewskiej  i Ewy Chodasewicz.  By≥o w czym wybieraÊ.
Jesteúcie panie niezastπpione.  Poza tym s≥odkim
akcentem jak zawsze z humorem poprowadzi≥ loteriÍ

dalszy ci¹g obok
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Szko³a Polska na Phillip - ci¹g dalszy
fantowπ Pan Olek Gancarz.  By≥o duøo úmiechu i zabawy,
no a co najwaøniejsze, øe nasze Mamy prawdziwie
zabawowo obchodzi≥y swoje úwiÍto.

W dniu 22 maja odwiedzi≥a szko≥Í pani Wanda Hesler
oraz przedstawiciele zespo≥u Wielkopolska w osobach
Marka Miko≥ajczaka i Antoniny Kaucz.  Pani Wanda
ponownie rozmawia≥a z m≥odzieøπ o Powstaniu
Warszawskim, za co jej bardzo dziÍkujemy.  Natomiast
przedstawiciele Wielkopolski przyszli do naszej szko≥y w
zwiπzku z przerabianym przez klasÍ 11 i 12 tematem
ÑTaniecî.  Jak powiedzia≥a nauczycielka p. Joanna
Dπbrowska najlepiej uúwiadomi m≥odzieøy ten kunszt
øywy przyk≥ad taÒca. ZespÛ≥ Wielkopolska by≥ najlepszym
przyk≥adem nowej polskiej generacji emigrantÛw nadal
kultywujπcych ojczysty taniec ludowy .  KrÛtkie
sprawozdanie z tego wydarzenia napisa≥ Krzysztof
Urbaniak z klasy 12.

W zesz≥y piπtek 22 maja oglπdaliúmy w Polskiej Szkole w
Phillip taniec krakowiak.  By≥ on przedstawiony przez cz≥onkÛw
zespo≥u Wielkopolska Marka Miko≥ajczaka i AntoninÍ Kaucz.
Taniec ten by≥ bardzo ≥adny i pokaza≥, øe my Polacy mamy
piÍknπ kulturÍ i moøemy byÊ z niej dumni.

Ostatnim wydarzeniem by≥a wielokulturowa Msza
åwiÍta, ktÛra odby≥a siÍ w Katedrze åw. Krzysztofa w
dniu 31 Maja.  Znany Polakom ksiπdz W. StefaÒski, a
obecny proboszcz i administrator Katedry w Kanberze,
zaprosi≥ naszπ polskπ m≥odzieø i jej rodzicÛw do
uczestnictwa w tym specjalnym dla koúcio≥a wydarzeniu.
Poza Polakami zaproszone zosta≥y teø inne nacje do
uczestnictwa.  Polska  grupa liczπca ponad 20 dzieci
zosta≥a specjalnie wyrÛøniona, gdyø zaproszona zosta≥a
do samego o≥tarza, aby po otrzymaniu znaku pokoju od
arcybiskupa przekazaÊ go do wszystkich obecnych w
koúciele. M≥odzieø nasza mia≥a rÛønobarwne szarfy a
kilkoro z nich stroje ludowe.  Na specjalnej modlitwie
odczytywanej w jÍzykach ojczystych przez

Incorporated in A.C.T

Tomaszewskiego. Bowiem polskie øycie polityczne bez
agentÛw by≥oby wyjπtkowo nudne, przynajmiej w opinii
czÍúci politycznych sfer, ktÛre od czasu do czasu
podwyøszajπ temperaturÍ øycia publicznego
polowaniem na agentÛw. Ataki opozycji na rzπd, nawet
bezpardonowe, naleøπ do rzeczy normalnych i
przyjmowane sπ z odpowiedniπ dozπ dystansu. Sytuacja
przestaje byÊ czytelna gdy atak na w≥asnπ formacjÍ
wychodzi ze úrodka i jest anonimowy. Od czasu
powstania gabinetu Jerzego Buzka zdarzy≥o siÍ kilka
takich atakÛw. Czyøby wroga dywersja we w≥asnych
szeregach Akcji Wyborczej SolidarnoúÊ, czy øenujπcy brak
lojalnoúci wobec w≥asnego rzπdu? Sam pomÛwiony
ostatnio o agenturalnoúÊ wicepremier Tomaszewski,
mÛwi: Od samego poczπtku urzÍdowania interesowa≥em siÍ
nie tylko problemami policji i straøy granicznej. Chcia≥em, aby
ta koalicja, obsadzajπc stanowiska, wybiera≥a profesjonalistÛw
a nie znajomych znajomych. To moøe nie wszystkim
odpowiada≥o. Tak wiÍc nadal w Polsce krÛluje mgliste
pomÛwienie, ktÛre publicznie formu≥uje siÍ jako
oskarøenie, a lustracji z prawdziwego zdarzenia jak nie
by≥o tak nie ma, ale jak juø przecieø o tym pisa≥em.

Na zakoÒczenie przeglπdu kilka spraw czy teø raczej
ciekawostek w telegraficznym skrÛcie. Trwa niekoÒczπca
siÍ debata w sprawie liczby wojewÛdztw w nowym
podziale administracyjnym Polski. PrzytoczÍ tylko cyfry
49,27,17,15,12 - oto propozycje iloúci wojewÛdztw.

Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ Przegl¹d wydarzeñ - dokoñczenie ze str. 3

przedstawicieli wszystkich narodowoúci reprezentowa≥
nas Leszek Stawski, by≥y uczeÒ naszej szko≥y, a obecnie
student University of Canberra.

DziÍkujemy ksiÍdzu StefaÒskiemu za pamiÍÊ o
rodakach i øyczymy mu duøo si≥ i energii do
wykonywania nowej tak odpowiedzialnej funkcji w
australijskiej parafii. SzczÍúÊ Boøe !
Z OSTATNIEJ CHWILI

Szko≥a nasza jest cz≥onkiem ACT Ethnic School
Association.  W kwietniu br. na Walnym Zebraniu tej
organizacji kierownik naszej szko≥y M. Stawski zosta≥
ponownie wybrany wiceprezesem,  a  p. Alexander
Gancarz pozosta≥ tak jak w roku ubieg≥ym cz≥onkiem
zarzπdu.

Cieszymy siÍ, øe przedstawiciele naszej szko≥y sπ
czynni w organizacji, ktÛra patronuje szkolnictwu
etnicznemu.

Szko≥a nasza otrzyma≥a zaproszenie od ACT Ethnic
School Association do uczestnictwa w Ñobiedzie
etnicznymî w dniu 20 czerwca.  Obiad ten gromadzi
przedstawicieli wszystkich szkÛ≥ etnicznych z Kanbery
oraz reprezentantÛw w≥adz miasta i Departamentu
Edukacji.  Impreza ta jest corocznym wydarzeniem, ktÛre
u≥atwia poznanie siÍ wzajemne osÛb  dzia≥ajπcych w
szkolnictwie etnicznym.  BÍdziemy starali siÍ
reprezentowaÊ naszπ szko≥Í jak najliczniej.  Minister
Edukacji p. Bill Stefaniak potwierdzi≥ juø uczestnictwo
w tym spotkaniu.

NastÍpnym waønym dla naszej szko≥y wydarzeniem
jest zbliøajπcy siÍ DzieÒ SzkÛ≥ Etnicznych . BÍdzie on mia≥
miejsce w Albert Hall, w dniu 5 wrzeúnia.  Tam z kolei
wszystkie szko≥y bÍdπ mieÊ swoje stoiska, gdzie
przedstawiπ prace, zeszyty, wypracowania jak rÛwnieø
gazetki i plakaty uczniÛw swoich szkÛ≥.  BÍdπ teø wystÍpy
artystyczne i  degustacja potraw rÛønych narodowoúci.

Za Szko≥Í Polskπ na Phillip
Halina Stawska

Ostatnie informacje mÛwiπ o kompromisowej liczbie 15,
ale prezydent Kwaúniewski obstaje przy 17-tu (pewno
przypomnia≥y mu siÍ sztubackie czasy, bowiem za
Gomu≥ki by≥o chyba 17 wojewÛdztw). NastÍpna
ciekawostka to SpÛ≥dzielnie Mieszkaniowe (wszyscy z
nas, ktÛrzy øyli w PRL-u pamiÍtajπ je dobrze). OtÛø
SpÛ≥dzielnie te nadal naleøπ do krajobrazu polskiego i
na dodatek muszπ przymusowo naleøeÊ do Krajowej
Rady SpÛ≥dzielczej. A owa Rada jest cz≥onkiem Sojuszu
Lewicy Demokratycznej (czytaj dawne PZPR) - na
podstawie tego wychodzi, øe wszyscy w≥aúciciele
mieszkaÒ spÛ≥dzielczych i cz≥onkowie SpÛ≥dzielni sπ
automatycznie cz≥onkami SLD - nawet gdy o tym nie
wiedzπ. ó A poza tym w Polsce ostatnimi dniami jest
bardzo gorπco, temperatury miejscami dochodzπ do 35
stopni Celzjusza, a przy tym zdarzajπ siÍ ciÍøkie ulewy i
burze gradowe. Ale jak czerwiec w Polsce to wiadomo,
øe pod jego koniec w Opolu przez trzy dni rozbrzmiewaÊ
bÍdzie piosenka polska. BÍdzie to juø 35-ty Festiwal
Piosenki Polskiej. Atrakcjπ tegorocznπ bÍdzie koncert
zatytu≥owany ÑPamiÍtajcie o ogrodachî, z≥oøony z
polskch przebojÛw z lat 1963-1997. Mam nadziejÍ, øe
taúma czy dysk z tego koncertu dotrze kiedyú i do nas, z
≥ezkπ w oku bÍdzie co pos≥uchaÊ. I w tym pogodnym
nastroju koÒczÍ ten przeglπd niektÛrych wydarzeÒ w
Polsce.

Arkadiusz Fabjanowski
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Jestem pewna, øe po≥owa obywateli australijskich
nigdy nie jecha≥a pociπgiem. Kiedyú rozmawia≥am z
jednym polskim czterdziestolatkiem - Co pani opo-
wiada, pani Ireno, øe tu w Kanberze mamy stacjÍ

kolejowπ? Pierwsze s≥yszÍ! A szkoda bo pociπg to
najmilszy úrodek lokomocji.

Jazda XPT do Sydney to rozkosz ca≥a. Juø samo
wsiadanie na stacji w Kingston do wagonu czyli do
Ñkaraî jest przyjemnoúciπ. Nie pchasz siÍ - miejsca
numerowane, wagon czyúciutki, specjalne miejsca na
bagaø. Zasiadasz w wygodnym fotelu i moøesz od razu
wyobraziÊ sobie, øe lecisz samolotem, bo ten Ñcarî w
pociπgu bardzo podobny do ÑLotuî. Jadπc te piÍÊ godzin
do Sydney, masz duøy wybÛr rzeczy do zrobienia:
odwaliÊ ca≥π zaleg≥π korespondencjÍ, otworzyÊ ksiπøkÍ
do nauki jÍzyka angielskiego i powtarzaÊ czasowniki
nieregularne. Moøesz czytaÊ g≥upi krymina≥ lub te
najg≥upsze plotkarskie pisma, ktÛre masz w torbie (dla
Pani Womanís Day, New Idea, WrÛøka, lub Nie z tej Ziemi.
Panowie tygodniki sportowe, samochodowe,
komputerowe).

NastÍpna przyjemnoúÊ, to wyciπgasz misternie
przygotowane kanapki  i strzelasz sobie piwko w bufecie,
w ktÛrym teø jest sporo smacznych daÒ do
konsumowania. Na deser ciasteczko, kawka i zanim siÍ
obejrzysz X.P.T. juø wjeødøa na Dworzec Centralny w
Sydney, gdzie od razu czujesz sie jak u siebie w domu,
czyli w prawdziwym mieúcie. Ale najwaøniejsze, øe masz
ca≥kowity relaks w porÛwnaniu z jazdπ autem. Nie
musisz krÍciÊ kierownicπ, przepychaÊ siÍ wπskimi
ulicami, stawaÊ co chwilÍ na úwiat≥ach, czy wjeødøaÊ na
z≥π liniÍ. Na dalsze trasy teø zupe≥nie wygodnie - no
niezupe≥nie jak w ÑOrient Expressî, ale na Gold Coast
oko≥o 12 godzin, czyli mniej niø po≥owa drogi samolotem
do Kraju. Ci co latajπ do Polski samolotem (innego úrodka
lokomocji praktycznie nie ma), wiedzπ jakie tortury
przechodzi siÍ podczas tej podrÛøy, bo po kilku
godzinach nie zwracasz juø uwagi ani na piÍkne
stewardesy ani na jedzenie (co oni znÛw dajπ?).
ZmÍczenie moøesz topiÊ w døinie z tonikiem, ale ca≥y
czas myúlisz, gdzie tu ulokowaÊ swoje zmÍczone nogi.

Nieraz jadπc pociπgiem, zamykam oczy i tak na wpÛ≥
drzemiπc, przypominam sobie, jak siÍ podrÛøowa≥o w
Polsce w latach 50tych i 60tych. Zdobycie sypialnego w
sezonie do Gdyni czy Zakopanego - to by≥o czÍsto
marzenie úciÍtej g≥owy. Od 5 rano sta≥o siÍ w kolejce
przed warszawskim Orbisem, a czÍsto prÛbowano daÊ
kasjerce ≥apÛwkÍ, lub na gwa≥t szukano tzw. dojúcia do
personelu w Orbisie. Na niektÛre pociπgi wprowadzono
juø miejscÛwki, teø trudno by≥o wykupiÊ to miejsce - teø
by≥y kolejki i nie starcza≥o dla wszystkich. A ile to razy
majπc bilet pierwszej klasy, przesta≥o siÍ ca≥π noc w
korytarzu? Ile razy jak pociπg podjecha≥ na G≥Ûwny - to
ci najsilniejsi zdobywali miejsca wchodzπc oknami i tπ
samπ drogπ ≥adowali walizki, kufry, tobo≥y, pud≥a...

Napewno nasza ÑM≥oda Poloniaî pamiÍta, jak my,
rodzice, upychaliúmy ich w pociπgach, zw≥aszcza w
czasie wakacji, jak jechaliúmy na urlop rodzinny do
Sopotu. Ale juø w latach 70-dziesiπtych, Ñza Gierkaî
sytuacja siÍ poprawi≥a. Powsta≥y pociπgi ekspresy z

miejscÛwkami, droøsze, ale ludzie i tak siÍ cieszyli, øe
moøna wsiπúÊ do pociπgu i o dziwo - nie trzeba by≥o siÍ
pchaÊ. By≥y i sπ do dzisiaj ekspresy: Chopin, Tatry,
Kormoran, Kopernik i inne (nazw juø nie pamiÍtam). Toø
to by≥ postÍp i super - komfort. Musimy teø pamiÍtaÊ, øe
Ñza Gierkaî juø coraz wiÍcej samochodÛw jeüdzi≥o po
kraju.

Obecnie pociπgi w Polsce kursujπ wspaniale - prawie
tak jak przed wojnπ, czyli punktualnie. Bilety drogie i
niebezpiecznie jeüdziÊ nocπ, bo grasujπ z≥odzieje, ktÛrzy
usypiajπ pasaøerÛw gazem, po czym doszczÍtnie ich
okradajπ. Nasze polskie pulmanowskie wagony sπ teø
bardziej Ñsympatyczneî. W klasie 1 siedzi po 3 osoby z
kaødej strony, miÍkkie, wygodne siedzenia.

Po zajÍciu przez pasaøerÛw miejsc najpierw panuje
kompletna cisza, wszyscy majπ nosy w gazetach, panie
starsze wyciπgajπ robÛtki na drutach, m≥odzi s≥uchawki
na uszach-Ñwalkmanyî. Jedna pani wyciπga kanapki,
smakowite ciasteczka, za chwilÍ wszyscy robiπ to samo
czÍstujπc siÍ nawzajem i zaczyna siÍ rozmowa
towarzyska. A pani dokπd - bo ja do rodziny z wizytπ,
do Olsztyna - a ja to mieszkam w Olsztynie 30 lat. Kilka
minut potem wszyscy rozmawiajπ ze sobπ jakby siÍ znali
od lat. MÛwi siÍ o chorobach. o cudownych
uzdrowieniach, o úmierciach, lekarzach z≥ych i dobrych,
aby szybko przerzuciÊ siÍ na rozmowy o rodzinach, o
dzieciach, pochwaliÊ siÍ cÛrkπ magistrem lub mÍøem
magistrem-inøynierem.

Potem siÍ narzeka na pod≥e czasy, na droøyznÍ, jak ci
ludzie u nas øyjπ - przecieø jedna znajoma powiedzia≥a,
øe chleb droøszy u nas niø w Australii. I wtedy zabiera
g≥os starszy pan - w≥aúnie wrÛci≥em z Australii, spÍdzi≥em
tam pÛ≥ roku u rodziny w Sydney - chleb jest trochÍ
droøszy niø w Australii. Zapada cisza, a za chwilÍ sypiπ
siÍ nastÍpne opowieúci - bo syn znajomych juø tam zosta≥,
a moich sπsiadÛw dzieci to juø mieszkajπ w Australii.
Tylko m≥odzieniec ze s≥uchawkami na uszach milczy. A
moøe pan siÍ poczÍstuje kanapkπ, a dokπd pan jedzie?
Sorry, I donít speak Polish - odpowiada m≥odzieniec
zajadajπc kanapkÍ.

I tych europejskich pulmanowskich wagonÛw brakuje
mi tutaj w Australii, bo tutejsze, jak juø powiedzia≥am,
to takie jak w samolocie. Ludzie siedzπ rzπdkiem, fotele
jeden za drugim czyli ty≥em. A twÛj sπsiad jeøeli siedzi
przy oknie, to najwyøej powie Ñsorryî jak chce przejúÊ
do WC. Tutaj siÍ nie rozmawia, nie zawiera znajomoúci,
nie opowiada historii o sobie i rodzinie.

Kiedyú jecha≥am nocπ z Gold Coast, ko≥o mnie siedzia≥
staruszek, ktÛry nie tylko chrapa≥  mi w ucho, ale ciπgle
siÍ pcha≥ - a to prÛbowa≥ po≥oøyÊ nogi na moich kolanach,
a to g≥owÍ na mym ramieniu, tak siÍ biedny nie mÛg≥
u≥oøyÊ do snu. Rano, nie powiem, by≥ grzeczny -
powiedzia≥, øe nieraz chrapie i przyniÛs≥ mi kawÍ z
bufetu. Ale ubÛstwiam jeüdziÊ pociπgiem, zw≥aszcza XPT
do Sydney.

P.S. Sπ teø w pociπgach w Australii wagony sypialne,
ale ceny odstraszajπce: Sydney-Brisbane $225 w jednπ
stronÍ, Sydney-Perth $1250 teø w jednπ stronÍ. Chyba
wiÍc samolot taÒszy...

Irena ålaska-Bell

Rozmy�lania w poci¹gu



Czerwiec 1998 9

To ju¿ niedaleko
drgaj¹cy szum samolotu
serwowane dania, ciekawe
spojrzenia na wspó³pasa¿erów,
strzêpki rozmów i komunikaty.
Przymykam oczy, my�lami
jestem ju¿ tam...

Mgliste i bardziej wyra�ne
wspomnienia dzieciñstwa,
przytulaj¹cy gest matczynej rêki.

Pierwsze mi³o�ci, wilgotne
usta dziewczyny przy uchu,
jej cichy szept i pierwszy
dreszcz rozkoszy.  Szkoda,
¿e to tak dawno i ju¿
bezpowrotnie.
Gdzie teraz jeste� moja
nie�wiadoma tego profesorko
wszelkich subtelno�ci?
Tak bardzo bym chcia³
raz jeszcze delikatnie
pog³adziæ czubek Twego
nosa i powiedzieæ Ci, ¿e
nie znalaz³em tego szczê�cia,
którego mi ¿yczy³a� ³kaj¹c.

¯ycie doros³e bieganina,
dnie podobne do siebie,
brak czasu i nie tylko
na odpoczynek, urlop.
Papierowe ma³¿eñstwo
jak d³ugo mo¿na?
Pêk³o co� � wyjecha³em.

Mieczys³aw Lech Pacek
  Przemijanie

Koñczy siê mleczna droga
widzê Ciê z lotu ptaka
szachownico pól zielonych
i czarnych zoranych.
Ziemio moich korzeni i
k³êbi¹cych siê my�li
tañcz¹cych kosmiczne oberki
z chandr¹ emigracyjn¹
w�ród nocy koszmarnych.
Witam Ciê z szacunkiem
tak wielkim, jakim zawsze
darzy³em mego ojca, którego
prochy raczy³a� ju¿ przyj¹æ.

Rado�æ powitania
wzruszenie zaciska szczêki,
skurcz gard³a struny g³osowe,
Bo¿e jaka ta d³oñ matczyna
drobna i ona sama
taka niepozorna.
Za chwilê w mocnych
u�ciskach ramion i r¹k
moich synów, sam czujê
siê jako� niezbyt pewnie
namacalnie odczuwaj¹c
dotyk przemijania.

I jeszcze kto� mnie wita
równie bardzo wa¿ny, mo¿e
najwa¿niejszy i fala szczê�cia
ogarnia mnie ca³ego, ju¿
wiem, ¿e to przemijanie stanie
siê znowu niezauwa¿alne
i mo¿e nie tak przykre.

Polska 1997
Wielebny Jubilat, Ksiπdz Prowincja≥ Stanis≥aw Lipski
Drogi KsiÍøe Prowincjale!

W dniu tak donios≥ym dla Ciebie a szczÍúliwym dla
nas wszystkich wiernych z Kanbery i Queanbeyan a
takøe w ca≥ej Twej Prowincji, øyczymy Ci wszelkich ≥ask
boøych. Abyú by≥ nam jak najd≥uøej przewodnikiem w
naszej wierze, abyú s≥uøy≥ nam jak zawsze swojπ radπ i
swoim s≥owem boøym. Abyú Ty KsiÍøe Stanis≥awie
znajdowa≥ w swej pracy duszpasterskiej jak najwiÍcej
satysfakcji i aby owocem tej pracy by≥a wieczna
szczÍúliwoúÊ nas wszystkich.

BÛg zap≥aÊ za 30 lat Twej pos≥ugi boøej i øyczymy Ci
Drogi KsiÍøe nastÍpnych d≥ugich lat Twej pracy na
chwa≥Í Boga a zbawienie nasze.

WdziÍczni wierni z Kanbery i Queanbeyan
Kanbera 7 czerwca 1998 roku.

Szanowny Jubilat, Ksiπdz Waldemar Szczepaniak
Drogi KsiÍøe Waldemarze!

W dniu tak uroczystym dla Ciebie - 10-ciu lat pracy
duszpasterskiej, øyczymy Ci wielu tych dziesiπtkÛw lat.
Ale juø dziú dziÍkujemy Ci za tÍ pierwszπ, zapewne
najtrudniejszπ dla Ciebie ale i najwaøniejszπ. Bowiem
w≥aúnie w ciπgu tych pierwszych 10-ciu lat uczy≥eú siÍ
wielu rzeczy, ktÛrych nie nabywa siÍ w szko≥ach ani
nawet w seminarium a ktÛre przynosi samo øycie.

Umia≥eú z tych nauk wyciπgaÊ wnioski i jako nasz
Duszpasterz od ponad 6-ciu lat przewodzisz nam w
naszej wierze, znakomicie gospodarzysz na parafii - za
co wszystko Ci serdecznie dziÍkujemy i øyczymy
wszelkich ≥ask boøych w Twej dalszej duszpasterskiej
s≥uøbie.

WdziÍczni wierni z Kanbery i Queanbeyan.
Kanbera 7 czerwca 1998 roku.
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dokoñczenie obok

KR”TKIE WYPRACOWANIA UCZENNIC i UCZNI”W
KLASY 11 na temat:
1.  Opisz swÛj college.
St. Clareís jest duøπ szko≥π, do ktÛrej chodzi 1200
uczennic.  Dyrektor szko≥y jest starym grubaskiem, ktÛry
sprawdza czy dziewczyny noszπ prawid≥owe skarpetki
na sobie. Motto szko≥y jest Ñseek wisdomî czyli Ñszukaj
mπdroúciî ale dziewczyny raczej szukajπ mi≥oúci po
drugiej stronie ulicy, gdzie jest szko≥a dla ch≥opcÛw St
Edmundís.  Lekcje sπ monotonne a jak sπ karnawa≥y
sportowe to do szko≥y przychodzi tylko 25% uczennic.

Opracowa≥a: Julia Orzeszko
UczÍszczam do Narrabundah College. JeødøÍ szeúcioma
autobusami, trzema do i trzema ze szko≥y.  Z tego
powodu muszÍ codziennie wstawaÊ o szÛstej trzydzieúci
rano.  Wczesne wstawanie by≥o jednym z powodÛw, dla
ktÛrego wiÍkszoúÊ moich koleøanek i kolegÛw nie
wybra≥o tej szko≥y.  Narrabundach College jest ≥adnπ szko≥π.
Szko≥a znajduje siÍ w sercu starej dzielnicy i otoczona
jest starymi europejskimi drzewami.  Kaødπ wolnπ chwilÍ
od zajÍÊ spÍdzam na zewnπtrz przesiadujπc na trawie i
relaksujπc siÍ widokiem.

Opracowa≥a: Natalia Moskwa
ChodzÍ do college ktÛry nazywa siÍ Hawker College.
Szko≥a ta jest po≥oøona miÍdzy Belconnen High School  i
boiskami sportowymi.  Gdy siÍ patrzymy z przodu na
szko≥Í, to wyglπda ona niska i d≥uga. Ma ona szarπ ceg≥Í
co jej nadaje nieciekawy wyglπd.   Jednakøe, bÍdπc w
úrodku przy g≥Ûwnym wejúciu, moøna zauwaøyÊ, øe ma
ona 3 piÍtra.  Codziennie rano jest ona w úrodku czysta,
nie ma øadnych papierÛw na pod≥odze i wszystko jest
≥adnie pouk≥adane.  Szko≥a jest niestety czysta przez 15
minut od otwarcia.  Pod koniec dnia w kawiarni jest tak
duøo úmieci na pod≥odze, øe nie widaÊ jej koloru.
Kaødego dnia sprzπtacz  z duøym odkurzaczem
podobnym do kosiarki wciπga papiery do odkurzacza.
Pomimo tego nieporzπdku lubiÍ tÍ szko≥Í.  Atmosfera w
Hawker nie moøe byÊ lepsza.  Wszyscy, zarÛwno
nauczyciele jak i uczniowie sπ bardzo mili i sympatyczni.
Prawie wszyscy siÍ znajπ i przez to czujπ siÍ bezpiecznie.
Kaødy dzieÒ koÒczy siÍ wyúcigiem do autobusu.
Autobus szkolny ma przystanek naprzeciwko szko≥y.
Kierowcy czÍsto nie czekajπ na wychodzπcych ze szko≥y
uczniÛw.

Opracowa≥: Wojtek Starczewski
2.  MÛj ulubiony weekend w ostatnim roku.
MÛj ulubiony weekend w ostatnim roku spÍdzi≥am w
Sydney z przyjaciÛ≥kami.  Mieszka≥am w tym czasie w
internacie w Kanberze, bo rodzice byli ciπgle w Holandii.
Zbliøa≥y siÍ moje urodziny i aby je uczciÊ, Melanie i Yvette
zabra≥y mnie do Sydney na zakupy.  W ciπgu dnia
robi≥yúmy zakupy a wieczorem Melanie i Yvette zabra≥y
mnie do ÑPlanet Hollywoodî.  Nigdy jeszcze nie by≥am
w tej restauracji i uwaøa≥am, øe by≥a bardzo dobrze
urzπdzona.  By≥ ekran, ktÛry pokazywa≥ fragmenty

rÛønych g≥Ûwnie starych filmÛw. Widzia≥am podpisy
rÛønych znanych aktorÛw.  Zjad≥yúmy hamburgery i
potem nasz kelner przyszed≥ z kawa≥kiem tortu i poprosi≥
mnie, øebym stanÍ≥a na krzeúle.  Wsta≥am, zapyta≥ mnie
ile koÒczÍ dziú lat.   Powiedzia≥am, øe trzynaúcie.  Og≥osi≥
to do wszystkich w restauracji i poprosi≥ ich, aby mi
zaúpiewali ÑSTO LATî.  Kiedy skoÒczyli, kelner trzyma≥
talerz z tortem i mi powiedzia≥, øe muszÍ wziπüÊ
pierwszy kÍs bez uøywania rπk.  TrochÍ siÍ zdziwi≥am,
ale wszyscy na mnie patrzyli, wiÍc wziÍ≥am pierwszy
kÍs.  Nieoczekiwanie, kelner jako øart rozsmarowa≥ mi
ca≥y tort po twarzy.  Wszyscy siÍ úmiali a Melonie zrobi≥a
zdjÍcie.  Fajny by≥ ten weekend!

Opracowa≥a: Karolina Juszczyk
MÛj ulubiony weekend zaczπ≥ siÍ w piπtek po bardzo
dobrym meczu w pi≥kÍ noønπ. Moja druøyna szczÍúliwie
wygra≥a po bardzo ciÍøkiej walce.  NastÍpnego dnia
pojecha≥em na basen.  åciga≥em siÍ z kolegπ na
piÍÊdziesiπt metrÛw kraulem i jak moøna siÍ domyúlaÊ
wygra≥em.  Pod wieczÛr by≥ dobry film w telewizji, ktÛry
od d≥uøszego czasu chcia≥em zobaczyÊ.  Przed filmem,
razem z bratem nakupowa≥em od groma Ñjunk foodî
wiÍc siÍ najad≥em jak krÛl.  W niedzielÍ rano zrobi≥em
bez problemu bardzo szybko lekcje i mia≥em mecz w ping
ponga z bratem.  Tym razem szczÍúcie mi tak nie
dopisywa≥o i zakoÒczy≥o siÍ na remisie.  W domu nie
by≥o nic do jedzenia wiÍc rodzice zamÛwili pizzÍ.  Po
obiedzie dzieÒ zakoÒczy≥ siÍ spokojnie.  Wszystko co
dobre skoÒczy≥o siÍ, kiedy w poniedzia≥ek rano musia≥em
wstaÊ do szko≥y.

Opracowa≥: Julek Szumowski
Kaødy z moich weekendÛw jest przyjemny i interesujπcy.
Jednym z nich by≥ weekend w czasie obchodÛw úwiÍta
Canberry. W tÍ sobotÍ wybraliúmy siÍ z naszymi
przyjaciÛ≥mi, øeby obejøeÊ przedstawienie pod tytu≥em
ÑDreamkeeperî (Opiekun snÛw), ktÛre odby≥o siÍ nad
jeziorem u podnÛøa starego parlamentu.  Zabraliúmy ze
sobπ kolacjÍ.  Przedstawienie by≥o bardzo interesujπce
(fantastyczne!).  By≥o duøo pokazÛw i taÒcÛw z ogniem.
Bardzo podoba≥a mi siÍ muzyka, ktÛra pasowa≥a do
ca≥ego przedstawienia.  NajwiÍksze wraøenie  na mnie
wywar≥o zakoÒczenie spektaklu, kiedy ca≥a dekoracja
zosta≥a podpalona i zajÍ≥a siÍ ogniem.

Opracowa≥a: Ilona KrÛlikowska
WYPRACOWANIE Anny Cyran
UCZENNICY KLASY 5/6:
Wywiad z p. Markiem Cyran - technikiem, ktÛry
instaluje telefony i centrale telefoniczne dla rÛønych
firm.
Od kiedy zaczπ≥ siÍ pan interesowaÊ telefonami?
Od dzieciÒstwa interesowa≥a mnie technika.  Moim
marzeniem by≥o naprawiaÊ telewizory i radia, ale
poniewaø w tym kierunku nie by≥o wolnych miejsc w
szkole, musia≥em zmieniÊ kierunek na telekomunikacjÍ.
Z czasem zaczÍ≥o mnie to interesowaÊ.
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K¹cik dla M³odzie¿y - dokoñczenie
Na czym polega pana praca?
Kaøda wiÍksza firma do sprawnego dzia≥ania potrzebuje
dobry system telefoniczny.  Moja praca polega na
zak≥adaniu takich systemÛw, programowaniu do potrzeb
klienta.
Czym rÛøniπ siÍ dzisiejsze telefony od dawniejszych?
Dzisiejszy telefon jest bardzo skomplikowany.  Potrafi
zapamiÍtaÊ kilkaset numerÛw, pokazuje nazwisko i
numer osoby dzwoniπcej, czas, datÍ, koszt rozmowy,
potrafi wyúwietlaÊ informacjÍ Ñmam przerwÍ obiadowπ
do pierwszejî.  Moøe s≥uøyÊ jako kalkulator, moøna
s≥uchaÊ radia przez g≥oúnik, wyúwietla teø temperaturÍ,
moøna nim otwieraÊ drzwi.  Gdy ktoú w≥amie siÍ do
biura, lub jest poøar, telefon sam wykrÍci twÛj numer i
ciÍ o tym powiadomi.

Ukryta lekko za kurtynπ i wpatrujπca siÍ intensywnie w
teksty wierszy podrzucone mi przez uczestnikÛw
konkursu, oraz wy≥apujπca w porÍ niebezpiecznie
przeciπgajπce siÍ milczenie, nie uroni≥am nic z uroku
imprezy, ktÛra odby≥a siÍ w tym roku pod has≥em
ÑMickiewicz znany i nieznanyî.  W atmosferÍ XIX-
wiecznych polskich dworkÛw szlacheckich wprowadza≥a
doskonale dekoracja sceniczna, przedstwiajπca dwie
kolumny stylizowane na podpory ganku.  Poezja i
muzyka dope≥ni≥y dzie≥a i oto przenios≥am siÍ sercem
do Polski epoki romantyzmu czujπc wyraüniej niø
kiedykolwiek emocjÍ ukrytπ w s≥owach: ÑÖ ile CiÍ trzeba
ceniÊ, ten tylko siÍ dowie, kto CiÍ straci≥î.
Inwokacja z ÑPana Tadeuszaî wspaniale zaprezentowana
przez SylwiÍ Orze≥ek ñ laureatkÍ nagrody publicznoúci ñ
nie by≥a jedynym wyznaniem poety-tu≥acza
deklamowanym w czasie konkursu: lirycznych refleksji
emigranta nie zabrak≥o w utworach takich jak ÑStepy
AkermaÒskieî, ÑTe rozkwit≥e úwieøo drzewaî czy
ÑPielgrzymî.  CzÍúÊ m≥odzieøy wybra≥a lirykÍ mi≥osnπ
Mickiewicza (ÑPanicz i dziewczynaî, ÑStrzelecî
ÑNiepewnoúÊî), tak øe wraz z poetπ musia≥am
zrewidowaÊ stan swoich uczuÊ pytajπc sama siebie: ÑCzy
to jest przyjaüÒ czy to jest kochanie?î.  Jeszcze inne struny
poruszy≥y we mnie fragmenty z ÑPana Tadeuszaî
dotyczπce waønych dla Polski wydarzeÒ historycznych
(Konstytucja 3-go Maja) czy zwyczajÛw szlacheckich
(≥owy, polonez), natomiast takie wiersze jak ÑåmierÊ
pu≥kownikaî i ÑPrzyjacieleî ostatecznie potwierdzi≥y
wszechstronnoúÊ poetyckiego wyrazu naszego
narodowego wieszcza.  Ukorowaniem czÍúci
Mickiewiczowskiej konkursu by≥ urywek z XX ksiÍgi
Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, ktÛry,
odczytany przez studentkÍ University of Canberra, AniÍ
Gajewskπ, sk≥ania≥ do refleksji nad postÍpowaniem
ludzkim.
Dzieci i uczniowie starszych klas, ktÛrzy zdecydowali
siÍ na wiersze i utwory innych autorÛw, wypadli rÛwnie
wspaniale jak odtwÛrcy Mickiewicza: Bartek i Emilka
Matuszkiewicz  po aktorsku odegrali ÑBazyliszkaî w
adaptacji pani Beaty Matuszkiewicz, a wszyscy
milusiÒscy recytujπcy BrzechwÍ, Chotomskπ, Konopnickπ

Czy praca przy telefonach jest niebezpieczna?
Nie jest niebezpieczna, bo prπd ktÛry p≥ynie w
przewodach jest niskiego napiÍcia. W czasie burzy trzeba
trzymaÊ siÍ z daleka od telefonÛw, bo gdyby piorun
uderzy≥ w przewody telefoniczne, to bardzo wysokie
napiÍcie mog≥oby poraziÊ osobÍ rozmawiajπcπ przez
telefon.
Czy mia≥ pan kiedyú przygodÍ z telefonami ?
Tak, pewnego razu ktoú mnie poprosi≥, øeby mu pokazaÊ
do czego s≥uøπ przyciski w aparacie bezprπdowym, ktÛry
dosta≥ w prezencie.  Taki aparat widzia≥em pierwszy raz
na swoje oczy. Majπc s≥uchawkÍ przy uchu, zaczπ≥em
przyciskaÊ rÛøne przyciski i nagle us≥ysza≥em strasznie
g≥oúny dzwonek w moim uchu. Dzwonek by≥ tak g≥oúny,
øe straci≥em s≥uch na to ucho na parÍ godzin.  Od tej pory
juø uwaøa≥em na wszystkie mi nieznane przyciski.
DziÍkujÍ za wywiad.

VII KONKURS  ÑPI KNO S£OWA I MUZYKI POLSKIEJî
CZYLI REFLEKSJE SUFLERKI

i innych poetÛw zachwycili mnie úwietnym
przygotowaniem, uroczπ interpretacjπ i brakiem tremy!
ÑPieún o mi≥oúci bliüniegoî F. KarpiÒskiego w interpretacji
Asi Cyran oraz dwie scenki z ÑWeselaî S. WyspiaÒskiego
odegrane przez uczniÛw klasy XII ze Szko≥y Polskiej w
Phillip dodatkowo rozbogaci≥y tÍ mickiewiczowskπ
imprezÍ i zosta≥y bardzo ciep≥o przyjÍte przez
publicznoúÊ.
Muzyka, g≥Ûwnie chopinowska, przewijajπca siÍ przez
ca≥y konkurs, subtelnie zrÛwnowaøy≥a przekaz s≥owny i
rÛwnieø nagrodzona zosta≥a gromkimi brawami.  Do
sukcesu konkursu z pewnoúciπ przyczynili siÍ teø
wspaniali konferancjerzy - studenci  University of Canberra,
Agnieszka Ca≥ka i Leszek Stawski, ktÛrzy z gracjπ i z
humorem zapowiadali wystÍpy wszystkich uczestnikÛw
konkursu, a ponadto przedstawili referat na temat øycia
i twÛrczoúci A. Mickiewicza: Agnieszka po polsku a
Leszek po angielsku .
Ukryta za kotarπ i oklaskujπca wystÍpujπce dzieci  i
m≥odzieø, myúla≥am ze wzruszeniem o ogromnym dziele,
jakiego co roku podejmuje siÍ pani Zofia SÍk-SÍkalska,
niestrudzona organizatorka konkursu: telefonach do
fundatorÛw nagrÛd, copiπtkowych Ñpielgrzymkachî
motywacyjnych do szkÛ≥ polskich, wciπganiu ludzi do
pomocy, i o jej wierze w to, øe warto rozbudziÊ u naszych
latoroúli zainteresowanie s≥owem i muzykπ polskπ, czy
choÊby - øe warto ÊwiczyÊ pamiÍÊ!
Do zobaczenia na konkursie za rok!

Joanna Dπbrowska.

SPROSTOWANIE
W marcowym numerze Kroniki Polonii umieúciliúmy
zdjÍcie z zebrania prezydium Rady Organizacji
Polskich na Australijskie Terytorium Sto≥eczne, przy
ktÛrym m.in. podaliúmy, øe obok wiceprezesa inø. St.
Kowalskiego siedzi przewodniczπcy Komisji
Oúwiatowej M. Stawski.  Podaliúmy rÛwnieø, øe
zdjÍcia z tego zebrania robi≥ F. Paszkiewicz.  W
rzeczywistoúci obok inø Kowalskiego siedzia≥ prezes
Klubu Or≥a Bia≥ego A. S. Miko≥ajczak, a zdjÍcia robi≥a
Basia Meder.
Redakcja przeprasza za pomy≥kÍ.
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...
ÑSolidarnoúÊî
wykry≥a, øe poprzedni rzπd tuø przed wyborami
przekaza≥ OPZZ 25 Mz≥ - zrewaloryzowane pieniπdze
pozosta≥e po dawnej, jeszcze gierkowskiej CRZZ.
Zdaniem ÑSî, by≥o to ca≥kowicie nielegalne. Zdaniem
OPZZ i b. ministra pracy Tadeusza ZieliÒskiego - wrÍcz
przeciwnie.
Wladimir Bukowski
rosyjski pisarz, ktÛry jako jedyna osoba z zewnπtrz by≥
w roku 1991 dopuszczony przez Jelcyna do czÍúci
archiwÛw KGB i KPZR, twierdzi, øe o øadnej interwencji
ZSRR w Polsce w roku 1981 mowy byÊ nie mog≥o, nawet
gdyby ca≥π w≥adzÍ przejÍ≥a ÑSolidarnoúÊî. Wed≥ug
Bukowskiego, to w≥aúnie Jaruzelski prosi≥ - bez skutku -
o interwencjÍ towarzyszy radzieckich.
Rzπd
zaproponowa≥ powo≥anie Instytutu PamiÍci Narodowej.
Nie ma to byÊ, jak by moøna z nazwy przypuszczaÊ, jakieú
muzeum czy placÛwka naukowa, tylko Ñpolski urzπd
Gauckaî, ktÛry mia≥by przejπÊ archiwa PRL-u i
udostÍpniaÊ je obywatelom pokrzywdzonym przez tajne
s≥uøby. Warunkiem wglπdu w archiwa by≥oby z≥oøenie
deklaracji o wspÛ≥pracy ze s≥uøbami - to øeby nikt nie
mÛg≥ najpierw zajrzeÊ co na jego temat ocala≥o a potem
sk≥adaÊ oúwiadczenie o wspÛ≥pracy, wiedzπc co moøna
mu ewentualnie udowodniÊ.
Europejski Trybuna≥ Praw Cz≥owieka
po raz pierwszy wyda≥ wyrok przeciwko Polsce - skargÍ
z≥oøy≥ obywatel ktÛry zosta≥ oskarøony o kradzieø
samochodu i skazany zaocznie, bo sπd nie wyda≥ zgody
na doprowadzenie go z aresztu. Polskie prawo
rzeczywiúcie pozwala na coú takiego, trzeba bÍdzie
zmieniÊ. Skarøπcy nie dosta≥ jednak odszkodowania
ktÛrego siÍ domaga≥, a tylko satysfakcjÍ.
Czarterowy samolot LOT-u
nie odlecia≥ w sobotÍ z Teneryfy, bo dwoje cz≥onkÛw
za≥ogi (stewardessa i mechanik obs≥ugi naziemej) by≥o
mocno pijanych. Pasaøerowie wziÍli mechanika za pilota
i odmÛwili wejúcia na pok≥ad. NastÍpnego dnia
przywiÛz≥ ich inny samolot, a winowajcÛw LOT
dyscyplinarnie zwolni≥.
Do Sejmu
zosta≥y przes≥ane dwa projekty ustaw przewidujπce
dostÍp obywateli do akt UB i SB na ich temat. Projekt
prezydencki przewiduje utajnienie nazwisk agentÛw,
projekt rzπdu - ich ujawnienie. Oba projekty zak≥adajπ
wyodrÍbnienie archiwÛw s≥uøb specjalnych.
Ostatni numer
- wyda≥y ÑWiadomoúci Kulturalneî. Pismo za≥oøono za
rzπdÛw SLD-PSL, szefowa≥ mu Krzysztof Teodor
Toeplitz, gromadzi≥o g≥Ûwnie autorÛw, ktÛrzy w latach
stanu wojennego publikowali w reøimowych mass-
mediach. Pismo øy≥o wy≥πcznie dziÍki rzπdowym
dotacjom, ktÛrych teraz zabrak≥o.
- wyda≥ tygodnik ÑFaktyî, za≥oøony 1,5 roku temu przez
Leszka Millera (jak pisze GW, Ñza≥oøony w atmosferze
skandaluî). Teø zabrak≥o pieniÍdzy w nowej sytuacji...
Gdy do Fromborka nie dojecha≥ pociπg
ze stacji wys≥ano na trasÍ umyúlnego. W lokomotywie
odnalezionego pociπgu smacznie spali pijany maszynista
i pomocnik. Na szczÍúcie zadzia≥a≥ system
automatycznego hamowania pociπgu.
W Poznaniu
odby≥a siÍ Konferencja PrezydentÛw, BurmistrzÛw i
WÛjtÛw poúwiÍcona reformie. Ciep≥o przyjÍty zosta≥
(zaproszony przez organizatorÛw) premier Buzek.
Obecny z w≥asnej inicjatywy Leszek Miller zosta≥ po
swoim wystπpieniu wygwizdany i wytupany, po czym
ostentacyjnie wyszed≥.

Zbliøenie z NATO
W Drawsku w sobotÍ dosz≥o do bÛjki pomiÍdzy
øo≥nierzami brytyjskimi (przyjechali ÊwiczyÊ na
miejscowym poligonie) a ludnoúciπ miejscowπ. Obie
strony by≥y dobrze podpite, posz≥o podobno o
dziewczynÍ. Interweniowaly zgodnie polska policja i
brytyjska øandarmeria wojskowa. S≥uøby porzπdkowe
obu stron uzgodni≥y nastÍpnego dnia sposÛb przysz≥ego
postÍpowania w takich wypadkach.
W≥oski prokurator
Piero Luigi Vigna, specjalista od walki z mafiπ przyjecha≥
do Polski øeby tropiÊ gangsterÛw u nas i poinformowaÊ
naszych prokuratorÛw jak siÍ to robi. W≥osi twierdzπ, øe
ich mafia jest zainteresowana moøliwoúciami prania
pieniÍdzy w Polsce.
Fundacja ÑLa Stradaî
rozpoczÍ≥a 3-miesiÍcznπ kampaniÍ informacyjnπ ÑMasz
prawo marzyÊ, masz prawo wiedzieÊî, przeznaczonπ dla
m≥odych kobiet, ktÛre myúlπ o wyjeüdzie do pracy za
granicÍ. Kampania zosta≥a rozpoczÍta przed wakacjami,
øeby trafiaÊ do dziewczyn, ktÛre zastanawiajπ siÍ czy
odpowiedzieÊ na og≥oszenie o pracy na Zachodzie.
Organizatorki akcji chcπ przypomnieÊ, øe moøe siÍ to
skoÒczyÊ przymusowπ prostytucjπ. Przed podjÍciem
decyzji o pracy na Zachodzie moøna zadzwoniÊ pod
numer telefonu zaufania prowadzonego przez fundacjÍ
(0-22 628 99 99 - we wtorki od godz. 9.00 do 21.00).
Czeska prasa
donosi na odmianÍ, øe polskie kopalnie od kilku lat
nielegalnie i po zaniøonych cenach sprzedajπ wÍgiel do
Czech. Chyba øeby nam poprawiÊ samopoczucie
komentatorzy twierdzπ zgodnie, øe chodzi o odwrÛcenie
uwagi od kiepskiej sytuacji kopalÒ czeskich.
W centrum Warszawy
- tuø ko≥o dworca - ma zostaÊ zbudowany tzw. kompleks
Z≥ota Centre. (Ciekawe, bo niedaleko widzia≥em budowÍ
Financial Center - jakoú siÍ nie mogπ zdecydowaÊ na
pisowniÍ angielskπ czy amerykanskπ ... Juø nie mÛwiÍ,
øe w ogÛle te polsko-obce nazwy sπ dziwaczne.) Miasto
podpisa≥o umowÍ z ING Real Estate. BÍdπ domy
towarowe, restauracje, kino, hotel i biura. Na razie juø
protestujπ spadkobiercy przedwojennych w≥aúcicieli
u≥amka terenu.
Lany poniedzialek
by≥ spokojniejszy niø zwykle. Prawdopodobnie dziÍki
pogodzie, ktÛra pola≥a wszystkich najdok≥adniej.
SLD
uwaøa, øe ich projekt 17 wojewÛdztw bÍdzie taÒszy, bo
w stolicach tych 17 wojewÛdztw jest juø niezbÍdna
infrastruktura. Jakoú nie mogÍ zrozumieÊ tej logiki: 12
stolic regionÛw proponowanych przez rzπd jest przecieø
podzbiorem tych proponowanych przez SLD.
Prezydent i premier
spotkali siÍ i omawiali sprawÍ reformy administracyjnej.
Aleksander Kwaúniewski wyrazi≥ opiniÍ, øe dobrze
by≥oby zwo≥aÊ Ñokragly stÛ≥î koalicji i opozycji na temat

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

Anna Malarz............................... $  15,00
C. i D. Klimek ............................. $  10,00
T. i V. Kowacz ............................ $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

Czeki na Fundusz Kroniki nale¿y wystawiaæ
na Council of Polish Organizations in the ACT
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reformy. Prezydent nie podjπ≥ jeszcze decyzji, czy
podpisze ustawÍ przenoszπcπ wybory do rad gmin na
wrzesieÒ. Bez wzglÍdu na decyzjÍ prezydenta, koalicja
jest zdecydowana wprowadziÊ reformÍ od 1 stycznia
1999, nadal teø obowiπzuje wariant 12 wojewÛdztw.
Prezydent kontra ÑØycieî
Przed sπdem w Warszawie rozpoczπ≥ siÍ proces cywilny
z powÛdztwa Aleksandra Kwaúniewskiego przeciwko
dziennikowi ÑØycieî, ktÛry w zesz≥ym roku napisa≥, øe
Kwaúniewski przebywa≥ w 1994 r. w oúrodku w
Cetniewie (jeszcze nie jako prezydent) w tym samym
czasie, co os≥awiony agent rosyjski Wladimir Alganow.
Prezydent kategorycznie zaprzecza, jakoby by≥ tam w
tym terminie, i twierdzi, øe rachunek by≥ na jego
nazwisko, ale by≥a tam tylko jego rodzina. ÑØycieî
przedstawia úwiadkÛw, wed≥ug ktÛrych Kwaúniewski by≥
tam w≥aúnie wtedy, kiedy i Alganow, i nawet da≥ 500
tysiÍcy starych z≥otych na nagrody w konkursie
piÍknoúci. Komentatorzy podkreúlajπ, øe wszystko
mog≥oby wyglπdaÊ inaczej, gdyby prezydent przedstawi≥
swojπ wersjÍ jeszcze przed publikacjami ÑØyciaî, o co
by≥ kilkakrotnie proszony przez redakcjÍ. Ale nie zechcia≥.
Sπd Najwyøszy
odes≥a≥ z powrotem do Sπdu Apelacyjnego sprawÍ Jerzy
Urban kontra Ryszard Bender o ochronÍ dÛbr osobistych.
Idzie o nazwanie Urbana ÑGoebbelsem stanu
wojennegoî. Niøsze instancje uznawa≥y dotπd, øe to jest
obraüliwe i nakazywa≥y przeproszenie. Ryszard Bender
powiedzia≥ po wczorajszym orzeczeniu, øe nie przeprosi
Urbana øeby go nawet ko≥em ≥amali, a jego wypowiedü,
jeøeli by≥a dla kogoú obraüliwa, to dla Goebbelsa.
Jeszcze o Marszu Øywych
Tegoroczny Marsz by≥ wyjπtkowy - udzia≥ wziÍli nie tylko
Øydzi (m≥odzi i ocaleni z Auschwitz), ale takøe polskie
w≥adze: premier Jerzy Buzek, marsza≥ek Sejmu Maciej
P≥aøyÒski, biskup Tadeusz Rakoczy, biskup ewangelicki
Pawe≥ Anweiler oraz grupa m≥odych PolakÛw. Øydowscy
organizatorzy zgodzili siÍ na zmianÍ treúci ulotek
rozdawanych uczestnikom (usuniÍto elementy
antypolskie), i w ogÛle stosunki polsko-øydowskie
wydajπ siÍ tak dobre, jak jeszcze nie by≥o. Niestety
okazuje siÍ, øe nawet takπ uroczystoúÊ media innych
krajow potrafiπ przedstawiÊ k≥amliwie, pokazujπc Marsz
ØydÛw i ñ tylko ñ ØydÛw. O ile mi wiadomo, zrobi≥y tak
media brytyjskie, z uwaøanπ za wzor obiektywizmu
telewizjπ BBC na czele. No cÛø, pozostaje ubolewaÊ, øe
niektÛrzy sπ obiektywni inaczej, i poleciÊ czytanie
ÑDonosÛwî.
Sejm
odrzuci≥ wniosek PSL o rozpisanie referendum w sprawie
reformy samorzπdowej. Klub AWS tym razem popisa≥
siÍ dyscyplinπ w g≥osowaniu, podobno to zas≥uga
Ñojcowskiej perswazjiî Mariana Krzaklewskiego.
Krzaklewski doda≥ na wszelki wypadek, øe w domu nie
stosuje kar cielesnych (øeby ktoú sobie nie pomyúla≥).
Leszek Miller
ze smutkiem poinformowa≥, øe skoro prezydent
wymawia mu przyjazÒ to Ñwidocznie ma juø innych
przyjaciÛ≥î. Ale raczej nie ma tych przyjaciÛ≥ wúrÛd
politykÛw AWS - czasem aø zabawnie patrzeÊ jak
niektÛrzy z nich mÍczπ siÍ øeby przypadkiem nie
powiedzieÊ czegoú wyglπdajπcego jak pochwa≥a dla
prezydenta. WiÍkszoúÊ AWS by≥a przekonana, øe
prezydent zawetuje ustawÍ, niektÛrzy zaczÍli juø w
ubieg≥ym tygodniu obwiniaÊ go o fiasko reformy, teraz
muszπ siÍ jakoú wycofaÊ ...
Protestowali
ratownicy gÛrniczy. Domagali siÍ bezwzglÍdnego
przestrzegania zasad prowadzenia akcji ratunkowych i
poprawy warunkÛw pracy. I byli przeciw rzπdowemu

planowi restrukturyzacji gÛrnictwa. W migawce TV
widzia≥em demonstrantÛw wykrzykujacych
ÑPomoøemy! Pomoøemy!î - nie wiem, czy rzeczywiúcie
marzπ im siÍ tamte czasy, czy sπ tak m≥odzi øe im siÍ to
juø nie kojarzy...
Od jutra
w Warszawie obowiπzuje zakaz przebywania osÛb
niepe≥noletnich w miejscach publicznych po 23:00. Dla
zaprotestowania przeciwko zakazowi lewicowa
organizacja m≥odzieøowa zamierza urzπdziÊ o 22:50
demonstracjÍ nieletnich na Placu Zamkowym -
demonstranci bÍdπ czekaÊ na policjÍ øeby ich
wylegitymowa≥a i odwioz≥a do domÛw.
Przy okazji: ma≥o oglπdam polskiej telewizji wiÍc dopiero
teraz zauwaøy≥em, øe po 22:00 telewizja puszcza na
ekranie napis treúci ÑCzy wiesz gdzie jest teraz twoje
dziecko?î
Przedstawiciele koalicji AWS-UW
uwaøajπ, øe powo≥anie S≥awomira ZieliÒskiego na szefa
pierwszego programu Telewizji Publicznej to decyzja
zmierzajπca do upolitycznienia tej instytucji. Zdaniem
wiceprzewodniczacego AWS Jacka Rybickiego nominacja
ta to potwierdzenie tezy, iø dawana koalicja SLD-PSL
zamierza stworzyÊ sobie w TVP ÑredutÍ walki
politycznejî, a ÑTo nie wrÛøy nic dobregoî. S≥awomir
ZieliÒski przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku
podczas debaty telewizyjnej reprezentowa≥ Aleksandra
Kwaúniewskiego.
W Radomiu
grupa 20 osÛb napad≥a na mieszkajπcπ tam rodzinÍ
CyganÛw. Bili i domagali siÍ wycofania z policji skargi
na wczeúniejsze pobicie. Policja zatrzyma≥a jednego
podejrzanego i prowadzi úledztwo.
Wicepremier Janusz Tomaszewski
powiedzia≥ wczoraj prasie, øe w swoim oúwiadczeniu
lustracyjnym napisa≥ øe nie wspÛ≥pracowa≥ z tajnymi
s≥uøbami PRL i øe to jest prawda. Koledzy klubowi mu
wierzπ, stacja radiowa ktÛra pierwsza poda≥a tÍ
informacjÍ grzecznie przeprosi≥a i po sprawie. A po co
komu to by≥o? Ano, wszyscy politycy AWS powtarzajπ
teraz jednπ formu≥kÍ: Ñtrzeba jak najszybciej powo≥aÊ Sπd
Lustracyjny, to siÍ takie rzeczy nie bÍdπ zdarza≥yî. Aha,
i wszystkiemu sa winni Ñnieodpowiedzialni
dziennikarzeî.
Ministerstwo Edukacji
wymyúli≥o, øe nie da siÍ uzgodniÊ rÛønych koncepcji
wychowania, wiÍc kaøda szko≥a ma siÍ deklarowaÊ jako
Ñkatolickaî albo Ñlaickaî (w sensie koncepcji
wychowania). Na razie jest to podobno Ñmaterial do
dyskusjiî. Przeczuwam burzÍ.
Unia Wolnoúci
proponuje zwo≥anie okrπg≥ego sto≥u w sprawie mediÛw
publicznych, zdominowanych dziú przez ludzi SLD i PSL.
Wed≥ug UW, partie powinny podzieliÊ siÍ miejscami we
w≥adzach radia i telewizji, ale delegowaÊ tam fachowcÛw,
a nie politykÛw. AWS natomiast proponuje odrzucenie
rocznego sprawozdania Krajowej Rady RTV i wybÛr
nowej - a z SLD/PSL nie ma co rozmawiaÊ, bo oni traktujπ
media jako swÛj ≥up. (A w wyborze zarzπdu Polskiego
Radia brali udzia≥ Ñludzie UWî, ale w≥adze Unii sπ tym,
zaskoczone ... )
Naczelny Sπd Administracyjny
uniewaøni≥ (z powodÛw proceduralnych) koncesje dla
telewizji TVN (w czÍúci) i Naszej TV (w ca≥oúci). Krajowa
Rada RTV oburzona, øe siÍ jej jakiú sπd wtrπca w
kompetencje. Stacje nie przestanπ nadawaÊ, ale proces
koncesyjny bedzie powtÛrzony. Media bardzo siÍ tym
emocjonujπ, a ja pamietam, øe wypisz wymaluj to samo
by≥o dwa lata temu z innymi koncesjami i nic siÍ nie sta≥o.

Wyszpera≥ w ÑDonosachî Jerzy Klim
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Juø chyba nie dojdÍ za mojego øycia do spacerku po
Gungahlin, - bo ludzie mnie spotykajπ i mÛwiπ: o Dickson
to pani pisa≥a a o piÍknej Manuka ani s≥owa! Przecieø teø
siÍ naleøy, bo to nie øadna chiÒska - ale europejska
dzielnica. Jeden znajomy powiedzia≥: a Forrest i
Yarralumla, dzielnice ambasad i milionerÛw? Tam trzeba
teø pospacerowaÊ! Dobrze, dobrze, bÍdzie teø jeszcze
ÑDzielnica Ambasadî, potem Gungahlin (jak doøyjÍ) i
nareszcie skoÒczÍ mojπ d≥ugπ wÍdrÛwkÍ po kanberskich
dzielnicach. A wiÍc wziÍ≥am mÛj reporterski notes oraz
poøyczony aparat fotograficzny i powÍdrowa≥am do tego
skrawka Europy. A co najpierw zobaczy≥am? Olbrzymi
teren ogrodzony siatkπ i tablicÍ: Manuka
Plaza - Now Leasing: Retail Commercial.
Aha, to przeciwko budowie tej Plazy tak
protestujπ w≥aúciciele sklepÛw, restauracji
i inni kupcy. Ano popatrzmy dalej, gdzie
tu najpierw? W jednej kawiarence
powiedziano mi, øe najwiÍcej wiadomoúci
otrzymam od pana wÍdkarza - fryzjera,
a to naprzeciwko. Wesz≥am do sklepu:
wÍdki i inne przybory do ≥owienia ryb z
jednej strony - a z drugiej strony salon
fryzjerski dla panÛw. Za ladπ bardzo
starszy pan - jestem Harold OíBrien ale
nazywajπ mnie Mick. Mam 86 lat i pracujÍ
w tym sklepie przesz≥o 60 lat, tylko ta
g≥Ûwna arkada jest starsza, bo z 1928 roku.
Kiedyú niczego tu nie by≥o. Ale juø w
czerwcu odchodzÍ na zas≥uøony
odpoczynek i dopiero poøyjÍ sobie
normalnie. Przychodzπ do mnie z gazet
na wywiady, a do jednej mnie nawet
sfotografowali. Co sπdzisz o budowie
ÑPlazyî? Dla mnie to niewaøne, ale
pospaceruj sobie po piÍknych starych
arkadach i wtedy zrozumiesz dlaczego
w≥aúciciele sklepÛw broniπ siÍ przed
nowym Ñshopping centreî.
Pospacerowa≥am. Jest tu kilka stylowych
arkad... W tej najstarszej - sklepy,
kwiaciarnie, piÍkny butik Elena of
Manuka. Øal mi siÍ zrobi≥o, dlaczego na
Civiku mamy takie obskurne wystawy w
porÛwnaniu z Manuka i Kingston?
Restauracje, kawiarnie - jedna piÍkniejsza
od drugiej: Charmers, El Rancho, Robertoís
Trattoria, The Tryst, Manuka Court, Legends
- a wiÍc w≥oskie, greckie, hiszpaÒskie,
tureckie. Jest teø indyjska, Jewel of India.
Style Arcade - teø úliczna, przytulne
kafejki, wszÍdzie kwiaty - bardzo piÍkne,
niepodobne do wiechci co stojπ przed
Farmers Market na Civiku. Tu teø mieszczπ
siÍ najpiÍkniejsze butiki: a wiÍc s≥ynny
Millers of Manuka, wed≥ug mojego
skromnego zdania drogi, przechwalony i
konserwatywny; piÍkny sklep Escada - wy≥acznie w≥oskie
obuwie. A kilka metrÛw dalej trafiam na Manuka Village,
s≥ynnπ z urody i z tego, øe kilkanaúcie lat temu
doszczÍtnie siÍ spali≥a, podobno ktoú zginπ≥. Prawie od
razu wpad≥am na Carla Zampatti - na wystawie czerÒ i
poziomka, ale ceny horendalne (przecieø to nie Big W
lub K-Mart) ale jak jest przecena to moøna kupiÊ taniej
elegancki kostium. Zakocha≥am siÍ w uroczej kawiarni -

Village CafÈ - arkada w ktÛrej ona siÍ mieúci przypomina
skrawek Paryøa albo Brukseli. A obok sklep z antykami -
z≥otem, srebrem obramowane lustra oraz piÍkne antyczne
meble. I znowu w≥oskie obuwie, za $250 moøna kupiÊ
coú eleganckiego. Usiad≥am przy stoliku na ulicy pijπc
cappuccino ($2.80), nagle rozdzwoni≥y siÍ dzwony w
katedrze åw. Krzysztofa, najpiÍkniejszej i najwiÍkszej
katolickiej úwiπtyni w Kanberze. Myúla≥am, øe to úlub
albo pogrzeb - okaza≥o siÍ jednak, øe by≥a to ceremonia z
okazji National Sorry Day... MuszÍ tu rÛwnieø wymieniÊ
zespÛ≥ Capital Theatre Centre, ktÛry zosta≥ niedawno
przebudowany i jest teraz bardzo nowoczesny i

elegancki. Natomiast biedny Woolworths
wyglπda tu jak sierota, w ogÛle nie pasuje
do charakteru Manuka. Ruch panuje
wszÍdzie spory, najwiÍkszy w
kawiarniach - ale tak naprawdÍ Manuka
zaczyna oøywaÊ wieczorem. Podobno
wiÍkszoúÊ stolikÛw w restauracjach jest
wczeúniej zarezerwowana. WierzyÊ mi
siÍ w to nie chce jak patrzÍ na puste
restauracje hotelowe na Northbourne
Avenue. Z tego wniosek, øe kanberzanie
lubiπ miejsca romantyczne i intymnπ
atmosferÍ, a wiÍc Ñdinner by
candlelightî, co jest trudne do znalezienia
w duøych jasno oúwietlonych
restauracjach. Po trzech godzinach
chodzenia zaczyna≥am mieÊ juø tego
dosyÊ, przesz≥am wiÍc na drugπ stronÍ
ulicy - to juø Kingston. Posili≥am siÍ
kawkπ i ciasteczkiem w úlicznej kawiarni
i trudno by≥o mi sobie wyobraziÊ, øe
jeszcze kilka lat temu na Kingston mÛwi≥o
siÍ Ñsypialniaî. Moøe kiedyú tak by≥o -
bo teraz sπ tu teø úliczne sklepy, kawiarnie
i restauracje. Normalnych domÛw tu nie
ma tylko apartamenty - bardzo
eleganckie i luksusowe, no i rÛwnieø
bardzo drogie. A w samym úrodku ni
przypiπ≥ ni przy≥ata≥ stojπ dwa wieøowce-
mrÛwkowce (wyobraøam sobie jednak
jaki piÍkny widok na KanberÍ majπ
mieszkaÒcy najwyøszych piÍter). Z
zat≥oczonej wieczorem Manuka nocne
øycie przenios≥o siÍ czÍúciowo do
Kingston. Wieczorem wiÍc panuje tu
ruch, gwar, wszystko oúwietlone, pe≥no
ludzi w restauracjach. Tak, tak - Manuka
i Kingston to kawa≥ek Europy. Na
skwerku w kπciku Kingston znalaz≥am
autentyczny Irlandzki Pub. Piwo
irlandzkie, wystrÛj wnÍtrza teø irlandzki
w≥πcznie z ciÍøkimi sto≥ami, ktÛre tu
przyp≥ynÍ≥y statkiem z Irlandii. A wiÍc

tÍskno Ci za Europπ? Weü øonÍ ukochanπ czy dziewczynÍ
pod rÍkÍ, idücie do francuskiej lub w≥oskiej restauracji
na Manuka, a po romantycznym obiedzie przy úwiecach
zrÛbcie sobie spacerek do ÑIrish Pubî. A nastÍpny
weekend spÍdzamy normalnie - czyli lunch w Orle
Bia≥ym lub w Southern Cross na Woden, a wieczorem
moøna poszaleÊ we w≥oskim klubie, bo to przecieø
ulubione miejsce spotkaÒ PolakÛw.

Irena ålaska-Bell

Sklep wêdkarza-fryzjera i (u
do³u) Village Café w Manuka
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Z kartek historii
Patrzπc na rozwijajπce siÍ i przynoszπce co raz to

nowe owoce øycie naszej polskiej grupy spo≥ecznej
w Kanberze zapominamy czÍsto o tym, øe to juø
pÛ≥ wieku minÍ≥o od jego poczπtkÛw, øe obecnie

w naszych polskich szko≥ach uczy siÍ i dorasta trzecie, a
nawet czwarte pokolenie dzieci PolakÛw-emigrantÛw.
Wielu z tych, ktÛrzy przybyli do Australii w ostatnim
dwudziestoleciu, nie zdaje sobie moøe sprawÍ z ogromu
pracy i poúwiÍcenia, jakie potrzebne by≥o, aby
pielÍgnowaÊ i utrzymaÊ polskoúÊ na nowym i obcym
kontynencie, aby z niczego stworzyÊ nie tylko domy,
koúcio≥y i kluby polskie, ale takøe ducha polskiego w
nastÍpnym pokoleniu.  Dzisiaj wiele z tych dzieci,
wychowankÛw polskich szkÛ≥ obozowych czy sobotnich,
piastuje powaøne stanowiska w úrodowisku australijskim
i nieraz trudno ich poznaÊ wúrÛd ogÛ≥u, ale oni nie
zapominajπ o swoim pochodzeniu.  Wielu z nich do dziú
mÛwi prawie bezb≥Ídnie po polsku.  Inni, ktÛrzy moøe
nie umiejπ juø mÛwiÊ jÍzykiem swoich ojcÛw, nie mniej
jednak zachowujπ sentyment do kraju pochodzenia i
czÍsto z dumπ og≥aszajπ, øe sπ rodem z Polski.

Wysi≥ek, w≥oøony przed laty w utrzymanie i
pielÍgnowanie ducha polskiego, moøliwy by≥ dziÍki
poúwiÍceniu zorganizowanej Polonii.  Wysi≥ek ten szed≥
jednak dalej, poza ramy czysto zachowawcze.  Od samego
poczπtku wiÍkszoúÊ naszych organizacji dba≥a o to, aby
ogÛ≥ spo≥eczeÒstwa australijskiego i w≥adze kraju, tak

stanowe, terytorialne jak i federalne, pozna≥y nas jako
wartoúciowπ czÍúÊ tego spo≥eczeÒstwa, aby pomog≥y nam
w walce o prawdziwπ wolnoúÊ i niepodleg≥oúÊ Polski.

Niech zdjÍcia, jakie prezentujemy na tych stronach,
s≥uøπ tym, ktÛrzy owych czasÛw nie przeøyli, za okienko
otwierajπce im úwiat naszej przesz≥oúci.  Ci zaú, ktÛrzy
wtedy brali udzia≥ w tej pracy, niech przypomnπ sobie
chwile, ktÛre oddalajπ siÍ coraz bardziej i niknπ we mgle
historii.

Wszystkie zdjÍcia pochodzπ z archiwum Ko≥a Polek i
pani Heleny WodziÒskiej.

Jerzy Klim

Akademia Tysi¹clecia Polski w starym Domu Kombatanta.
Rok 1966. Od lewej: Roman Wodziñski, sekretarz
Komitetu Millenium, dr Witold ¯mudzki, przewodnicz¹cy
Komitetu, dr Jerzy Klim, cz³onek Komitetu. Debiutantki z partnerami na Balu Millenium, rok 1966.

Wystawa na Tysi¹clecie Polski �Polish Millenium
Exhibit ion� w R.G. Menzies Library, Australi jski
Uniwersytet Narodowy, 9-19 listopada 1966 roku
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O Olimpiadzie
Kiedyú siÍ mÛwi≥o, aby do wiosny, a teraz - aby do
Olimpiady, bo czas leci jak samolot odrzutowy. ImiÍ
inøyniera Obia≥y na ustach ca≥ej Polonii, bo to nasza duma
narodowa nastÍpna duma narodowa po Michale Klimie.
Warto teø przypomnieÊ OlimpiadÍ w Melbourne w 1956
roku, bo wiele osÛb pamiÍta, a jakøe, choÊ juø 42 lata
up≥ynÍ≥o od tego wielkiego historycznego wydarzenia.
Do tych osÛb naleøy mieszkaniec Kanbery pan Karol
Zawartko, ktÛry w tym czasie pracowa≥ jako fotoreporter
w gazecie (News and Information). Pan Karol zosta≥ przez
swego Naczelnego wys≥any do Melbourne i pozosta≥ tam
przez ca≥y czas trwania Olimpiady, robiπc setki zdjÍÊ.
Pozna≥ tam teø ca≥π polskπ ekipÍ olimpijskπ i jako
prasowy reporter by≥ ich przewodnikiem, oraz
towarzyszem, zwiedzajπc piÍkne Melbourne. Do Kanbery
nie przyjechali, bo chyba w tamtych latach nie by≥o
specjalnie nic do oglπdania (przyp. I.S.B.)
Na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku
ekipa polska zdoby≥a jeden z≥oty medal w skoku w dal
(Eløbieta KrzesiÒska).
Cztery medale srebrne:  Janusz Sid≥o (rzut oszczepem),
A. Smelczyn (strzelanie do rzutkÛw),  druøynowy turniej
w szabli (Kuszewski, Paw≥owski, Piπtkowski, Zab≥ocki ,
Øubr),  indywidualny turniej w szabli: Jerzy Paw≥owski.
Cztery brπzowe medale: podnoszenie ciÍøarÛw (waga
piÛrkowa M. ZieliÒski), boks (waga piÛrkowa H.
Niedüwiedzki), boks (waga lekko úrednia Z.
Pietrzykowski), gimnastyka kobiet (zespo≥owe Êwiczenia
z przyrzπdami - Jakielowa KotÛwna Rakoczy, Stachow
SzczerbiÒska, ålizowska).

Ile medali Polska zdobÍdzie w roku 2000? - Poczekamy,
ale juø trzymamy kciuki.
Chcia≥am teø przypomnieÊ postaÊ naszego s≥ynnego
rodaka, Olimpijczyka Janusza KusociÒskiego (czyli
Kusego).
J. KusociÒski urodzi≥ siÍ w 1907 roku. Biegacz na d≥ugich
dystansach, zdobywca z≥otego medalu na Olimpiadzie
w Los Angeles w 1932 roku w biegu na 10 km.
Rekordzista úwiata na 3 kilometry. Po wybuchu drugiej
wojny úwiatowej, Janusz KusociÒski wraz z innymi
sportowcami miÍdzy innymi z Jadwigπ JÍdrzejewskπ,
tenisistkπ, otworzyli w Warszawie ma≥π kawiarniÍ, gdzieú
w okolicy Nowego åwiata, chyba na Foksal, o ile dobrze
pamiÍtam. Nied≥ugo potem Gestapo wkroczy≥o do tej
ma≥ej kawiarenki i aresztowali KusociÒskiego. Siedzia≥
w Cytadeli i na Pawiaku, skπd dochodzi≥y wiadomoúci,
øe by≥ torturowany, mia≥ poodbijane nerki. Nigdy juø nie
wyszed≥ øywy z tych strasznych kaüni. Nie pamiÍtam
dok≥adnie szczegÛ≥Ûw, ale pamiÍtam MszÍ åwiÍtπ za jego
DuszÍ, odprawionπ w Koúciele åw. Aleksandra na placu
Trzech Krzyøy w Warszawie.  Jak wychodziliúmy z
koúcio≥a, podjecha≥y niemieckie budy i wy≥apywali
m≥odych ludzi, przewaønie sportowcÛw. W kilka
miesiÍcy po úmierci Janusza w tym samym koúciele odby≥
siÍ pogrzeb jego matki, i znowu przed koúciÛ≥ zajecha≥y
niemieckie Ñbudyî. PiÍkny jest grÛb Janusza
KusociÒskiego na cmentarzu w Palmirach pod
Warszawπ. Zawsze czyjeú rÍce k≥adπ tam úwieøe kwiaty
i zapalajπ znicze.

Irena ålaska-Bell

Bal 10-ciolecia Ko³a Polek - 1969 rok. M³odzie¿ pod dyrekcj¹ pana Kasprzaka otwiera bal �Polonezem�.
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�wiêto Narodowe 3 Maja w Ambasadzie RP
W poniedzia≥ek 4 maja odby≥o siÍ uroczyste przyjÍcie w
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Yarralumla z
okazji åwiÍta Konstytucji 3 Maja.  WúrÛd zaproszonych
goúci byli przedstawiciele w≥adz federalnych, korpusu
dyplomatycznego i organizacji polskich w Australii, w
tym prezes Organizacji Polskich na ATS Arkadiusz
Fabjanowski, prezeska Stowarzyszenia Wolnych PolakÛw
ÑSolidarnoúÊî w NPW Barbara OdoliÒska i prezes
Zwiπzku PolakÛw w Maitland NPW Feliks Dangel.

W swoim doskona≥ym, jak zwykle, przemÛwieniu w
jÍzyku angielskim, ambasador RP dr Tadeusz Szumowski
przedstawi≥ g≥Íbokie znaczenie Konstytucji 1791 roku,
pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie a
drugiej na úwiecie (po Stanach Zjednocznonych), i jej
wp≥yw na dzieje Polski w ostatnich dwÛch wiekach.
Nowe czasopismo polskie na antypodach
W Brisbane ukaza≥o siÍ nowe czasopismo pt. Antypody.
W przedmowie tego czasopisma, pod redakcjπ dr Janusza
Rygielskiego, czytamy, øe przygotowane zosta≥o g≥Ûwnie
przez autorÛw, ÑktÛrzy zapuúcili korzenie w Australii w
latach osiemdziesiπtych i pÛüniejî.  W pierwszym
numerze znaleüÊ moøna artyku≥ jedynego pos≥a do
parlamentu w Kwinslandii pochodzenia polskiego,
Henry Palaszczuka w t≥umaczeniu Graøyny Szewczyk
(by≥ej wspÛ≥pracowniczki Kroniki Polonii), artyku≥ ÑCzym
jest dla mnie mÛj koúciÛ≥î ks. mgr. Tadeusza Przybylaka
(budowniczego naszego Oúrodka im. Jana Paw≥a II,
obecnie proboszcza parafii polskiej w Brisbane) i inne.
ZespÛ≥ AntypodÛw oznajmia, øe pisze Ñprzede wszystkim
o Australii, ale po polsku.  Ten piÍkny, fascynujπcy kraj
to nasza nowa Ojczyzna, nasz dom, ktÛry wybraliúmy
dla nas i naszych dzieci.  Im wiÍcej wiemy o jego kulturze,
przyrodzie, ludziach, historii - tym bardziej bÍdziemy
siÍ czuÊ jak we w≥asnym domu.î

Antypody sprzedawane sa w oúrodkach polskich w
Brisbane i Sydney.  Zamierza siÍ rozprowadzaÊ  je takøe
w innych miastach. Zainteresowani prenumeratπ
powinni skontaktowaÊ siÍ z sekretarzem redakcji,
Graøynπ Szewczyk, tel. 07 3851 4035. Adres: 39 Moraby
Street, Keperra  Qld  4054
Szukamy Polaków w Merimbula!
Tadeusz i Veronika Kowacz, ktÛrzy niedawno temu
przenieúli siÍ z Kanbery do Merimbula, chcieliby chÍtnie
nawiπzaÊ kontakt i zaprzyjaüniÊ siÍ z jakπú tam

Z naszego podwórka
mieszkajπcπ rodzinπ polskπ, bo nie znajπ nikogo.
Zainteresowane osoby proszone sπ zadzwoniÊ pod
numer (02) 6495 4404.

Jerzy Klim
Sukces szachowy polskich ch³opców.
Dnia 6 maja 1998 w klubie pi≥ki noønej w Deakin odby≥y
siÍ ligowe rozgrywki szachowe o mistrzostwo szkÛ≥
podstawowych dla regionu Po≥udniowa Canberra/
Weston Creek. W rozgrywkach uczestniczy≥o oko≥o 50
(4 osobowych) druøyn.

Pierwsze miejsce zajπ≥ zespÛ≥ z Marist College, w ktÛrym
gra≥o dwÛch PolakÛw: Roman Gowor (mistrz ACT z
ubieg≥ego roku) i Mateusz Kaczmarek.

Drugie miejsce zdoby≥a druøyna z Red Hill Primary z
Polakiem w jego sk≥adzie - Tomaszem Juszczykiem.

Kaødy uczestnik rozgrywa≥ 7 pojedynkÛw. SpoúrÛd
ponad 200 grajπcych, piÍciu ch≥opcÛw zwyciÍøy≥o we
wszystkich 7 grach. WúrÛd nich znaleüli siÍ Roman,
Mateusz i Tomasz.

DziÍkujemy wam za wspania≥π postawÍ. Wielkie brawa
m≥odzi Polacy.

Jola Kaczmarek
Z ¿a³obnej karty
W maju br. zmar≥ ú.p. Zbigniew Kwasigroch. Zmar≥y by≥
cenionym i szanowanym cz≥onkiem Polonii kanberskiej.
BÍdπc aktywnym cz≥onkiem obu klubÛw wspÛ≥pracowa≥
rÛwnieø z Ko≥em Polek w latach 1960-tych. WÛwczas
za≥oøy≥ takøe kabaret-rewiÍ ÑWeso≥a Kookaburraî,
ktÛrego by≥ kierownikiem a jednoczeúnie aktorem, bawiπc
PoloniÍ dobrym humorem przez wiele lat.

Dnia 12 czerwca z≥oøono na wieczny spoczynek ú.p.
Franka Nowaka, szanowanego i cenionego Polaka.
Przyjecha≥ z øonπ Zofiπ do Australii z Niemiec w styczniu
1948 roku.  W Kanberze osiedlili siÍ w roku 1949.  oboje
zawsze byli bliscy sprawom polskim.  å.p. Franek
pracowa≥ duøo dla Klubu Or≥a Bia≥ego w okresie jego
powstawania i pÛüniej aø do lat 80-tych, jako wiceprezes,
cz≥onek zarzπdu i komisji rewizyjnych.  W okresie nowej
fali imigracji w latach 80-tych pomaga≥ wiele
nowoprzybywajπcym.  Za pracÍ spo≥ecznπ nadano mu
doøywotnie cz≥onkostwo Klubu Or≥a Bia≥ego.  RÛwnieø
øona jego Zofia duøo pracowa≥a spo≥ecznie dla polskiego
koúcio≥a katolickiego i Ko≥a Polek, ktÛrego by≥a
wiceprezeskπ przez wiele lat.  Zmar≥a w 1989 roku.

Ko≥o Polek sk≥ada serdeczne kondolencje Rodzinom
Zmar≥ych.

Helena WodziÒska

Dziesiêciolecie Ko³a Polek � przed starym Domem Kombatanta, 20.9.1969 rok. Pi¹ta od lewej: prezeska Zjednoczenia Polek w
Australii i Nowej Zelandii in¿. Maria Krupska. Siódma od lewej: ówczesna prezeska Ko³a Polek Magdalena de Waldorf
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By≥ to spektakl jedyny w swoim rodzaju, o jego
oryginalnoúci úwiadczy nie tylko patriotyczno-narodowy
charakter, ale takøe intrepretacja historyczna oraz
scenografia.
Ekipa teatralna z Adelajdy, wraz z ca≥ym sprzÍtem
przyjecha≥a do Kanbery, aby 24 kwietnia br. w Oúrodku
Jana Paw≥a II wystawiÊ swoje kolejne przedstawienie,
ÑJeszcze Polska nie umar≥aî- wed≥ug dramatu J.
Zawieyskiego ÑSu≥kowskiî oraz reportaøu historycznego
S. Hadyny ÑDroga do Hymnuî.
W 1997 roku minÍ≥o 200 lat od chwili powstania ÑPieúni
LegionÛw Polskichî we W≥oszech, znanej wszystkim jako
nasz hymn narodowy ÑMazurek Dπbrowskiegoî.
Przenosimy siÍ w lata 1795-1797 i wraz z pos≥em JÛzefem
Wybickim spÍdzamy ostatni wieczÛr w Polsce, przed
wyjazdem do rewolucyjnej Francji, gdzie bÍdzie on
szukaÊ pomocy dla Kraju.

O sztuce ÑJeszcze Polska nie umar≥aî
Spotkanie JÛzefa Wybickiego z genera≥em Janem
Henrykiem Dπbrowskim we W≥oszech, da≥o poczπtek
powstania ÑPieúni LegionÛwî.
ÑØo≥nierze potrzebujπ entuzjastycznej pieúniî - mÛwi
Dπbrowski, ÑktÛra powiod≥aby ich do zwyciÍstwaî.
ZwyciÍstwo nastπpi≥o dopiero jesieniπ 1806 roku, a ÑPieúÒ
LegionÛwî, tak jak ÑMarsyliankaî, by≥a na ustach
legionistÛw walczπcych o niepodleg≥π PolskÍ.
ZespÛ≥ z Ottoway jest úciúle zwiπzany z kulturπ polskπ i
chrzeúcijaÒskπ. Powsta≥ w 1980 roku przy parafii úw.
Maksymiliana Kolbe w Adelajdzie. Reøyserem teatru jest
ks. dr. Marian Szablewski C.R., ktÛry nie tylko pisze
scenariusze, lecz wystÍpuje jako jeden z aktorÛw.
ÑJeszcze Polska nie umar≥aî by≥o spektaklem øywym,
barwnym i autentycznym, na co z≥oøy≥y siÍ zawarte tam:
prawda historyczna, scenariusz, kostiumy i muzyka.

Irena ålaska-Bell

�Dzieci dla Millenium� � impreza Ko³a Polek przygotowana przez p. Hannê Czajor,
przy wspó³pracy nauczycielstwa szko³y sobotniej � rok 1966.

Pani Hanna Czajor � kierowniczka teatru dzieciêcego z
m³odymi aktorami po przedstawieniu

Teatr dzieciêcy w latach 1960-tych.
Scena z przedstawienia �Kopciuszek� �
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Szanowny Panie Redaktorze!
Bardzo dziÍkujÍ za ÑKronikÍ
Poloniiî, ktÛrπ regularnie
otrzymujÍ.  ProszÍ przyjπÊ
wyrazy uznania za wysoki
poziom Pisma, ktÛrego Pan
jest Redaktorem Naczelnym.
ÑKronika Poloniiî zawiera to
wszystko co potrzebujemy
my ñ mieszkaÒcy naszego
miasta.  Duøπ iloúÊ dobrze
napisanych informacji z øycia

organizacji polskich w ACT, zwiÍz≥y i interesujπcy
przeglπd wydarzeÒ w Polsce, b. dobrze prowadzone
wywiady, úwietne felietony, tekst m≥odzieøy i dla
m≥odzieøy, wysoki poziom zdjÍÊ i oprawy graficznej.
Jest to zas≥uga Pana jako Redaktora Naczelnego i dobrze
dobranego zespo≥u zdolnych wspÛ≥pracownikÛw.
GratulujÍ i pozdrawiam.

Jerzy Drobiszewski

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

Komunikat
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 22.2.1998 Dyrekcja
Fundacji przyzna≥a dalszych 30 wyrÛønieÒ osobom
zaangaøowanym w ruchu kultury i budowy
spo≥eczeÒstwa obywatelskiego w Polsce oraz wspÛ≥pracy
z jej sπsiadami.  WyrÛønienia otrzymali:
*  Jadwiga JA£OWIEC-BARTCZAK ñ za nowatorskie
metody pracy nauczycielskiej
*  Adam BULI—SKI ñ za ochronÍ Opactwa CystersÛw w
Sulejowie
*  Miko≥aj BUSZKO ñ za dzia≥alnoúÊ spo≥eczno-kulturalnπ
w HajnÛwce
*  Andrzej CHLEWICKI ñ za pracÍ w Domu úw. Jacka na
Jamnej w Tarnowskim
*  Edyta DEGUTIENE ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-litewskiej
*  Alicja GA£USTOWAñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-bia≥oruskiej
*  Jan G”RA ñ za pracÍ w Domu úw. Jacka na Jamnej w
Tarnowskim
*  Irena KOCH ñ za pracÍ na rzecz niewidomych i innych
chorych
*  Krystyna KORPI—SKA ñ za pracÍ w przytulisku dla
bezdomnych kobiet w Krakowie
*  Antoni KRAUS ñ za pracÍ w ÑDomu Ciep≥aî w
Rembertowie
*  Grzegorz LINKOWSKI ñ za twÛrczoúÊ filmowπ na rzecz
tolerancji
*  Anna MADEYSKA ñ za pracÍ w fundacji ÑLutnia
Staropolskaî w Jordanowie
*  Andrej MAJSIAJONAK ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-bia≥oruskiej
*  W≥odzimierz MARCHEL ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-bia≥oruskiej
*  Helena MAåLANA ñ za pracÍ artystycznπ wúrÛd osÛb
niepe≥nosprawnych
*  Jakub MIAZEK ñ za ochronÍ Opactwa CystersÛw w
Sulejowie
*  Aleksander MILINKIEWICZ ñ za pracÍ na rzecz
przyjaüni polsko-bia≥oruskiej
*  Mieczys≥aw MYCZANOWSKI ñ za pracÍ na rzecz
przyjaüni polsko-bia≥oruskiej
*  Romuald NARUNIEC ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-litewskiej
*  Regina OSOWICKA ñ za pracÍ spo≥ecznπ w Piaúnicy
ko≥o Wejherowa

*  Piotr PAW£OWSKI ñ za pracÍ w piúmie ÑIntegracjaî
*  Mieczys≥aw PI•TEK ñ za pracÍ spo≥ecznπ wúrÛd
mieszkaÒcÛw Krakowa
*  Antoni PILCH ñ za pracÍ w fundacji ÑLutnia
Staropolskaî w Jordanowie
*  Krystyna REDLICKA ñ za pracÍ na rzecz dzieci
niepe≥nosprawnych na Ziemi Puckiej
*  Maria TWORZYK ñ za pracÍ w przytulisku dla
bezdomnych kobiet
*  Stanis≥aw WA£KIEWICZ ñ  za pracÍ na rzecz
upoúledzonych w PakÛwce
*  Jerzy WASZKIEWICZ ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-bia≥oruskiej
*  Zbigniew WIERZBICKI  ñ za zwalczanie
patologii spo≥ecznej
*  Andrzej WOLSKI ñ za pracÍ terapeutycznπ wúrÛd
dzieci autystycznych
*  Tadeusz ZASK”RSKI ñ za ochronÍ Opactwa CystersÛw
w Sulejowie.
Z wymienionych osÛb:
5 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Ireny i Karola Dowoyna-
Sylwestrowicz
3 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Eudoksji Rakowskiej
4 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Krystyny i Boles≥awa
Singler
1 ñ otrzymuje wyrÛønienie im. J. i M. Kluch
Informacje w sprawie kryteriów wyró¿nieñ  oraz
zg³aszania kandydatów mo¿na otrzymaæ od
przedstawicieli Fundacji POLCUL w Polsce.  S¹ to:
- Jan HANASZ
ul. Krasiñskiego 57 m.10, TORUÑ, tel. 2-82-06
oraz
- Anna KONDRACKA
ul. Bogus³awskiego 20 m.80, WARSZAWA, tel.
663-26-39
lub te¿ zwracaj¹c siê wprost do:
POLCUL FOUNDATION
P.O.Box 193,
ROSE BAY. 2029, Australia
tel.: [61-2] 9326 2863 fax: [61-2] 9331 5697
UWAGA: Fundacja wyró¿nia wy³¹cznie osoby
indywidualne. Wysuwanie w³asnej kandydatury
nie jest mo¿liwe.

POLCUL FOUNDATION

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

Zmieniasz adres?  Znasz
kogo�, kto nie otrzymuje Kroniki
Polonii?  Zwróæ banderolê lub
napisz do nas pod adres: GPO
Box 1594, Canberra ACT 2601



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

� w miesi¹cu lipcu 1998 od $ 1910,-
� w miesi¹cu sierpniu 1998 od $ 1795,-

� Darmowy przelot w kraju
� Do Europy od $ 1895,-

KLM � Holenderskie Linie Lotnicze
� w miesi¹cu lipcu 1998 od $ 1795,-

z Kanbery do Europy

SQ �  SINGAPORE AIRLINES
do Warszawy od $ 1750,-

Przyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domu
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SENSACJA TEATRALNA ROKUSENSACJA TEATRALNA ROKUSENSACJA TEATRALNA ROKUSENSACJA TEATRALNA ROKUSENSACJA TEATRALNA ROKU
Miss Polonia Arts

zaprasza na angielsk¹ komediê
Donalda Churchilla

�TO TWOJE, TO MOJE��TO TWOJE, TO MOJE��TO TWOJE, TO MOJE��TO TWOJE, TO MOJE��TO TWOJE, TO MOJE�
(MOMENT OF WEAKNESS)(MOMENT OF WEAKNESS)(MOMENT OF WEAKNESS)(MOMENT OF WEAKNESS)(MOMENT OF WEAKNESS)

przek³ad
KLAUDYNA ROZHIN

wystêpuj¹:

Gra¿yna Barszczewska
Popularna i wszechstronnie utalentowana aktorka teatralna i filmowa

Agnieszka Sitek
Polska Maryl Streep.  Zadebiutowa≥a w filmie ÑS≥awa i chwa≥aî Kazimierza Kutza

Jerzy Boñczak
Znakomity i lubiany aktor teatralny i filmowy

CANBERRA
�roda 22 lipca, godz. 19.00

Klub Or³a Bia³ego, 34 David Street, Turner
Rezerwacja biletów: Janina Fabjanowska

Tel. (02) 6248 9399 (praca) �  (02) 6293 2323 (dom)


