
Wrzesieñ 1998Rok XIV  Nr 3 (59)

Biuletyn     informacyjny
The Polish Chronicle

Pr
in

t P
o

st
 A

p
p

ro
ve

d
 P

P 
22

92
19

/0
00

19

Choroba
niewstydliwa �

felieton

Przegl¹d wydarzeñ

K¹cik dlaK¹cik dlaK¹cik dlaK¹cik dlaK¹cik dla
m³odzie¿ym³odzie¿ym³odzie¿ym³odzie¿ym³odzie¿y

W dzisiejszymW dzisiejszymW dzisiejszymW dzisiejszymW dzisiejszym
numerze:numerze:numerze:numerze:numerze:

Szko³a Belconnen

20 LAT
PONTYFIKATU

JANA PAW£A IIWizyta z PolskiWizyta z PolskiWizyta z PolskiWizyta z PolskiWizyta z Polski

Wiersze AniWiersze AniWiersze AniWiersze AniWiersze Ani
KamiñskiejKamiñskiejKamiñskiejKamiñskiejKamiñskiej



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

Szko³a Polska na Phillip
Przewodnicz¹cy M. Stawski 6281 0400

Rada Szkolna Szko³y Polskiej w Belconnen
Przewodnicz¹ca M. Rzê�nicka 6257 5559

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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Ostatnie 3 miesiπce to niby okres wakacyjny w Polsce -
pogoda nie by≥a najgorsza ale wydarzenia, o ktÛrych bÍdÍ
pisa≥, nie naleøπ do wydarzeÒ sezonu ogÛrkowego. OtÛø
gdy nasi Rodacy rozpoczÍli przygotowania do wyjazdÛw
wakacyjnych, a te w Polsce odbywajπ siÍ najczÍúciej przy
pomocy PKP, czyli Polskich Kolei PaÒstwowych,
wystπpi≥a pierwsza przeszkoda. Maszyniúci kolejowi
zrzeszeni w Zwiπzku Zawodowym MaszynistÛw
Kolejowych wystπpili z pakietem øπdaÒ p≥acowo-
socjalnych, jednoczeúnie straszπc strajkiem generalnym
kolei. Poniewaø øπdania by≥y wygÛrowane i øeby
wynegocjowaÊ czÍúÊ pakietu dla dobrego aktywisty
zwiπzkowego wiadome by≥o, øe zajmie to d≥uøszy czas.
Ale prezydent Zwiπzku MaszynistÛw (tak  prezydent nie
przewodniczπcy) proklamowa≥ strajk generalny i tak
przez cztery dni Polska by≥a pozbawiona regularnego
ruchu pociπgÛw. Co z tego strajku wynik≥o? Ano straty
dla samego PKP, ktÛre jest i tak deficytowe, czyli PaÒstwo
dok≥ada, ale jest jeden plus, przyspieszy≥o sprawÍ
prywatyzacji kolei.

Czytajπc jednak tÍ wiadomoúÊ w prasie polskiej
nasunÍ≥a mi siÍ inna refleksja, kiedy ostatnio strajkowali
kolejarze w Polsce? Tak siÍ sk≥ada, øe za rzπdÛw Hanny
Suchockiej - wiÍc moøna siÍ domyúleÊ pewnych
przes≥anek politycznych tych strajkÛw, bowiem gdy
w≥adzÍ sprawowa≥a koalicja SLD-PSL nie poprawi≥y siÍ
warunki pracy na kolei a Zwiπzek Zawodowy
MaszynistÛw Kolejowych nie strajkowa≥. Prasa krajowa
podaje jako jeden z powodÛw strajkowania -
niekontrolowany charakter Ñprezydenta zwiπzkuî, ktÛry oprÛcz
koneksji lewicowych jest bardzo niezrÛwnowaøonym
cz≥owiekiem. Podczas ca≥ego konfliktu zachowywa≥ siÍ jak by
straci≥ kontakt z rzeczywistoúciπ. G≥osi≥, øe jeøeli polski rzπd
nie ustπpi to on - prezydent polskich maszynistÛw zatrzyma
ruch kolejowy w Paryøu, Madrycie, Rzymie... . A
konsekwencja strajku poza oczywistym
zdenerwowaniem potencjalnych pasaøerÛw oraz
klientÛw PKP? Przyspieszone wydawanie koncesji
firmom prywatnym chcπcym prowadziÊ przewozy
kolejowe i ≥amaÊ monopol PKP.

W lipcu KotlinÍ K≥odzkπ znÛw nawiedzi≥a powÛdü.
Moøe tym razem objÍ≥a mniejszy obszar ale by≥a bardzo
dramatyczna w swoich skutkach. Miasta Duszniki,
Polanica, Szczytno w ciπgu kilku minut straci≥y wszystkie
mosty oraz ca≥π infrastrukturÍ technicznπ, przesta≥y
dzia≥aÊ wodociπgi, zgas≥o úwiat≥o, przesta≥y dzia≥aÊ
telefony. Jak mÛwili naoczni úwiadkowie, trudno by≥o
sobie wyobraziÊ, øe woda moøe zrobiÊ takie zniszczenia.
Tym razem rzπd polski i agendy powo≥ane do pomocy
ludziom w potrzebie nie zawiod≥y, ale naprawianie
zniszczeÒ bÍdzie kosztowne i jeszcze potrwa d≥ugo.

Polacy sπ dziú Szwajcarami úwiata, bowiem jeúli braÊ
pod uwagÍ wy≥πcznie misje wojskowe wysy≥ane przez
ORGANIZACJ  NAROD”W ZJEDNOCZONYCH -
Polska od sierpnia ubieg≥ego roku jest na pierwszym
miejscu wúrÛd krajÛw dajπcych swoich øo≥nierzy. W tej
chwili jest ich poza granicami polski 1032. Ale wielkπ
tragediπ jest, øe ludzie wysy≥ani by pomagaÊ innym w
budowie pokoju i zgody, sami padajπ ofiarπ nienawiúci.
Dwoje PolakÛw w ostatnim czasie w dalekich krajach -
Maja WiewiÛrkowska w Gruzji i pu≥kownik Ryszard
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TERMINARZ AUDYCJI Polskiej Fali
w programie stacji radiowej CMS FM 103.1 MHz w
ka¿dy poniedzia³ek w godz. 7.00 do 8.00 wieczorem

21.09.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
28.09.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
05.10.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
12.10.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
19.10.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
26.10.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
02.11.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
09.11.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
16.11.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
23.11.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
30.11.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
07.12.98 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
14.12.98 M. i W. Królikowscy 6296 3198
21.12.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
28.12.98 Irena �laska-Bell 6247 5526

KOMITET RADIOWY zaprasza wszystkich Rodaków do
s³uchania naszych audycji.  Apelujemy do wszystkich
chêtnych do pracy w naszym radiu o zg³aszanie siê do
nas - dla ka¿dego znajdziemy ciekawe zajêcie przy
realizacji naszych audycji.

Szewczyk w Tadøykistanie - zosta≥o zamordowanych
przez nieuchwytnych sprawcÛw.

Jak juø mowa o tym to naleøy rÛwnieø wspomnieÊ o
úmierci genera≥a policji Marka Papa≥y - by≥ego
komendanta g≥Ûwnego policji. Nie zdπøy≥ wsiπúÊ do
w≥asnego samochodu zaparkowanego przed domem na
warszawskim S≥uøewcu. Pad≥ tylko jeden strza≥ - w czo≥o.
Sprawcy do dziú nie odnaleziono. Ta tragiczna úmierÊ
zwraca uwagÍ wszystkich na bezpieczeÒstwo w samej
Polsce. Jeøeli bandyci zabijajπ by≥ego komendanta
g≥Ûwnego policji to znaczy, øe struktury przestÍpcze w
Polsce uros≥y juø zbyt  wysoko, a to znaczy, øe paÒstwo
nie jest juø bezpieczne.

Jak na okres wakacyjny w Polsce smutny to by≥ okres i
ten mÛj przeglπd jest smutny, ale co robiÊ, to jest øycie,
zresztπ w prasie krajowej teø znalaz≥em takie zdanie:
ÑTegoroczne lato nie usposabia zbyt weso≥o i jest okazja do
pisania na tematy ponure.î WiÍc jak juø jestem przy
smutnych tematach pÛjdÍ tπ drogπ dalej. W ostatnich
tygodniach polskie dziennikarstwo ponios≥o wielkπ
stratÍ. Odesz≥o od nas dwÛch znakomitych - Jacek
KalabiÒski i Kazimierz Dziewanowski. Byli to ludzie,
ktÛrych m≥odoúÊ  a nawet dojrza≥oúÊ przypad≥a w czasach
najgorszych, w takich gdzie dziennikarz  musia≥ uøywaÊ
takiego jÍzyka, ktÛrym wbrew poleceniom cenzury i
rÛønych towarzyszy Ñod prasyî moøna by≥o porozumieÊ
siÍ ze spo≥eczeÒstwem, bowiem wÛwczas najwiÍkszπ
wartoúciπ by≥o niek≥amanie i tym w≥aúnie zdobywa≥o siÍ
zaufanie ludzi. No, i strata najwiÍksza dla polskiej kultury
- úmierÊ Zbigniewa Herberta - poety, ktÛry ca≥ym swym
twÛrczym øyciem by≥ wroúniÍty w polskπ rzeczywistoúÊ.
Przez lata uchodzi≥ za poetÍ, ktÛrego siÍ czyta z uwagπ i
ktÛremu siÍ wierzy. Posiada≥ Zbigniew Herbert  rzadkπ
umiejÍtnoúÊ mÛwienia o sprawach najwaøniejszych i
najbardziej skomplikowanych w sposÛb prosty i jasny
bez naduøywania wielkich s≥Ûw. W maju tego roku
ukaza≥y siÍ dwie jego ksiπøki: zbiÛr wierszy p.t.ÑEpilog
burzyî oraz Ñ89 wierszyî w wyborze i uk≥adzie samego
autora. Ksiπøki te sπ poetyckim testamentem Herberta.
W pierwszym utworze z cyklu ÑBrewiarzî  ciÍøko chory
poeta napisa≥: ÑPanie,/ dziÍki Ci sk≥adam za strzykawki z
ig≥π grubπ i cieÒkπ jak/ w≥os/ bandaøe / wszelki przylepiec,
pokorny kompres, dziÍki / za kroplÛwkÍ, sole mineralne,
wenflony, a nade wszystko/ za pigu≥ki na sen o nazwach jak
rzymskie nimfy,/ ktÛre sπ dobre  bo proszπ, przypominajπ,
zastÍpujπ / úmierÊ.î To wyznanie jest charakterystyczne
dla poety, ktÛry przeciwnoúci losu uczy≥ nas znosiÊ po
sticku, w sposÛb opanowany i wywaøony. I pozwÛlcie
PaÒstwo,øe to krÛtkie wspomnienie wielkiego poety
zakoÒczÍ jednπ z najpiÍkniejszych moim zdaniem fraz
jego piÛra. Jest to fragment ÑModlitwy Pana Cogitoî:
ÑDziÍkujÍ Ci Panie, øe stworzy≥eú úwiat piÍkny i rÛøny/ a jeúli
jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze/ i bez
wybaczenia.î

I jeszcze jeden smutny temat tego przeglπdu. PaÒstwo
zapewne juø znajπ z prasy emigracyjnej i polskiej oraz
telewizyjnej ÑOto Polskaî konflikt wokÛ≥ krzyøa a
w≥aúciwie dziú juø krzyøy na øwirowisku pomiÍdzy
dawnymi nazistowskimi obozami zag≥ady Auschwitz i
Birkenau. Øwirowisko to by≥o miejscem rozstrzelaÒ przez
SS wielu tysiÍcy wiÍüniÛw wúrÛd ktÛrych byli Øydzi i
Polacy. W 1989 roku bez wiedzy w≥adz koúcielnych grupa
wiernych postawi≥a na øwirowisku krzyø, wartoúÊ
symboliczna krzyøa tego jest oczywista, bowiem pod tym

krzyøem w 1979 roku Ojciec åw. Jan Pawe≥ II-gi odprawia≥
mszÍ úw. w obozie Birkenau.

Przez kilka lat by≥o wzglÍdnie cicho, aø w lipcu 1996
roku noblista Eli Wiesel domaga≥ siÍ usuniÍcia wszystkich
znakÛw religijnych z terenu by≥ego obozu zag≥ady, w
grudniu 1997 wszystkie krzyøe zostajπ usuniÍte z terenu
obozu øydowskiego w Birkenau. Ale jak siÍ okaza≥o,
oúmiometrowy krzyø na øwirowisku ekstremistom
øydowskim przeszkadza≥, bo nie mogπ modliÊ siÍ za
swoich pomordowanych zapominajac, øe rÛwnieø
zginÍ≥y tam tysiπce katolikÛw, zapominajπc, øe katolik
teø musi byÊ pochowany na ziemi poúwiÍconej i pod
symbolem krzyøa.

Tu koÒczπ siÍ fakty, dalej sπ niejasnoúci. Ale wszystko
wskazuje na to, øe okolicznoúci, ktÛre spowodowa≥y
eskalacjÍ konfliktu zosta≥y  spowodowane przez
fundamentalistÛw, spektakl rozgrywany kosztem
najwiÍkszych úwiÍtoúci obu narodÛw wymknπ≥ siÍ spod
kontroli zarÛwno polskiego rzπdu i hierarchii koúcielnej
jak i dπøπcych do kompromisu organizacji øydowskich.
Pomimo apelu Rady Sta≥ej Episkopatu i Prymasa Polski
o tym aby na øwirowisku pozosta≥ tylko jeden krzyø,
ludzie nieodpowiedzialni  stworzyli, stawiajajπc i
nawo≥ujπc do stawiania wiÍcej krzyøy, atmosferÍ chorπ.
I trudno siÍ nie oprzeÊ wraøeniu, øe na øwirowisku mamy
do czynienia albo z prowokacjπ albo z wielkπ g≥upotπ, ja
jednak przychylam siÍ bardziej ku prowokacji, bowiem
teraz kiedy rzπd ma Polska solidarnoúciowy, wchodzi
do NATO, prowadzi waøne negocjacje o uzyskanie
cz≥onkowstwa w Unii Europejskiej - komuú moøe to
przeszkadzaÊ.

KoÒczπc ten przeglπd niektÛrych wydarzeÒ w Polsce
po raz kolejny zastanawiam siÍ nad przyczynami
niezwyk≥ej s≥aboúci demokratycznego paÒstwa prawa,
ktÛre w polskiej wersji jest delikatne i ≥agodne niczym
baranek. I aø strach pomyúleÊ øeby czasem wilcy go nie
ponieúli. Ale miejmy nadziejÍ, øe da sobie radÍ z
wszelkimi przeciwnoúciami, czego my wszyscy Polsce
øyczymy.

Arkadiusz Fabjanowski
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

dalszy ci¹g obok

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 3 kwarta³ 1998 r.

Miniony kwarta≥ w øyciu naszego Ko≥a up≥ynπ≥ pod
znakiem trzech waønych wydarzeÒ.  Goúciliúmy u siebie
Paniπ Marsza≥ek Senatu RP - AlicjÍ Grzeúkowiak, ktÛra
przebywa≥a z wizytπ w Australii w dniach od 22.06.98
do 28.06.98 i wyrazi≥a chÍÊ spotkania siÍ z Poloniπ
kanberskπ.  Spotkanie z Paniπ Marsza≥ek i osobami Jej
towarzyszπcymi by≥o ogromnie interesujπce i jak sama
stwierdzi≥a na zakoÒczenie, da≥o moøliwoúÊ wymiany
myúli i poznania organizatorÛw øycia politycznego i
spo≥ecznego oraz tych, ktÛrzy byli ostojπ dzia≥alnoúci
niepodleg≥oúciowej. Ko≥o nasze wrÍczy≥o Pani Marsza≥ek
skromne upominki w postaci publikacji opisujπcej
ca≥okszta≥t dzia≥anoúci SPK, wydanej z okazji 40 - lecia
Ko≥a oraz pamiπtkowπ plakietkÍ, ktÛra ma upamiÍtniÊ
wizytÍ w siedzibie naszego Stowarzyszenia.

Pani Marsza≥ek dziÍkujπc za serdeczne przyjÍcie
wyrazi≥a swojπ radoúÊ z moøliwoúci kontaktu z
przedstawicielami tutejszej Polonii i zapewnia≥a, øe to
spotkanie pozostanie na d≥ugo w Jej pamiÍci.

NastÍpnie obchodziliúmy uroczyúcie DzieÒ Øo≥nierza
i odbyliúmy Walne Zebranie cz≥onkÛw Stowarzyszenia.
Oba wydarzenia wymaga≥y od Klubu wiele pracy i
przygotowaÒ, aby zapewniÊ wszystkim obecnym jak
najlepsze wraøenia z pobytu w naszym Klubie. Jesteúmy
przekonani øe tak by≥o, chociaø nie uniknÍliúmy pewnych
ÑzgrzytÛwî.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Øo≥nierza
zgromadzi≥a sporπ grupÍ naszych cz≥onkÛw i
zaproszonych goúci, a jej program zosta≥ tak pomyúlany,
aby zadowoliÊ gusty wszystkich obecnych. Napewno
atrakcyjnπ pozycjπ by≥ koncert w wykonaniu Moniki i
Wojciecha Kornel i tak jak w poprzednich latach
dostarczy≥ wielu mi≥ych wraøeÒ i by≥ przez wszystkich
przyjÍty z aplauzem. Po koncercie, przy poczÍstunku
s≥ychaÊ by≥o g≥osy zadowolenia i proúby o czÍstsze
organizowanie podobnych spotkaÒ. Dla wszystkich,
ktÛrzy nie szczÍdzili wysi≥ku aby zapewniÊ obecnym mi≥e
spÍdzenie czasu w naszym Klubie, by≥o to najwiÍkszπ
satysfakcjπ. Nie mniej sprawπ ktÛra powoduje pewne
refleksje jest zbyt ma≥y udzia≥ m≥odszego pokolenia w
organizowanych uroczystoúciach. Nie ulega wπtpliwoúci,
øe moøna by organizowaÊ wiele rÛønych imprez i gdyby
przedstawiciele m≥odszej Polonii wyszli z propozycjami
i przejawili chÍÊ wiÍkszego uczestnictwa w øyciu Ko≥a,
spotkajπ siÍ z przychylnoúciπ i pomocπ z naszej strony.

TydzieÒ pÛüniej odbyliúmy Walne Zebranie cz≥onkÛw
SPK. ZakoÒczona zosta≥a kadencja dzia≥alnoúci Ko≥a i
wybrano w≥adze Ko≥a na kolejny rok. Prezesem ponownie
zosta≥ Kol. F. Machutta, rÛwnieø sk≥ad Zarzπdu Ko≥a nie
uleg≥ zmianie. Z przedstawionych sprawozdaÒ wynika≥o,
øe by≥ to rok wymagajπcy duøego wysi≥ku aby utrzymaÊ
dzia≥alnoúÊ Klubu na od lat wypracowanym poziomie i
chociaø sytuacja finansowa w stosunku do roku
poprzedniego uleg≥a poprawie, ciπgle nie jest
zadawalajπca i trzeba bÍdzie zaangaøowaÊ spory wysi≥ek
aby wyniki dzia≥alnoúci w kolejnej kadencji uleg≥y dalszej
poprawie. Zarzπd Klubu rozpoczπ≥ przygotowania do
wprowadzenia dwÛch znaczπcych inicjatyw, ktÛre wg.
prognozy powinny przynieúÊ odczuwalne dla
Stowarzyszenia korzyúci i mamy przekonanie, øe tak
bÍdzie. W planach na przysz≥oúÊ g≥Ûwnym celem jest

Koñczy siê 3-ci kwarta³, a z nim zima kanberska -
mro�na i mokra, dziêki Bogu krótka w tym roku.

Wiele osób wyje¿d¿a³o na pó³noc w pogoni za
ciep³em i s³oñcem. Ci którzy musieli do�wiadczaæ
dokuczliwego zimna, mieli rekompensatê w bardzo
przyjemnych imprezach kulturalnych.

Pierwsza to odwiedziny artystów z Wroc³awia.  Dali
oni krótki koncert muzyki oratoryjnej w ko�ciele na
Narrabundah po Mszy �w. w poniedzia³ek 29.6.98
roku.  Nastêpnie we wtorek w S.P.K. 2½ godzinny
koncert arii i pie�ni operowych i operetkowych z
ca³ego �wiata, poczynaj¹c od kompozytorów polskich,
jak Moniuszko, Wieniawski.  Tytu³ koncertu �Tego
jeszcze nie by³o� odpowiada³ ca³kowicie
rzeczywisto�ci.  Od dawna nie mieli�my muzyki i
�piewu w tak dobrym wykonaniu.  W �rodê, program
zosta³ powtórzony w Ambasadzie RP.

W nastêpnym tygodniu równie¿ arty�ci z Polski
wystawili w K.O.B. sztukê w t³umaczeniu z
angielskiego p.t. �To moje to twoje�.  Frekwencja na
tych imprezach w obu klubach polonijnych by³a
bardzo liczna.

Dalej mieli�my koncert muzyki popularnej w
wykonaniu ma³¿eñstwa:  Moniki (pianino) i Wojciecha
Kornel (skrzypce), na akademii ��wiêta ¯o³nierza� w
Domu S.P.K. 16.8.br.  By³ to jeden z bardzo
przyjemnych wieczorów, który na d³ugo zostanie w
pamiêci obecnych.

W po³owie pa�dziernika mo¿na bêdzie zobaczyæ
�The Australian Ballet� - wyj¹tki z najlepszych
baletów do muzyki Czajkowskiego.  I to bêdzie
zakoñczeniem zimowego sezonu artystycznego
polskiej Kanbery, bo my�lê, ¿e i na tym znajd¹ siê
Polacy.

W ostatnim kwartale mia³y�my 3 zebrania, na
których zdecydowa³y�my zaprenumerowaæ
kwartalnik �ROTA�, wydawany przez Fundacjê
Pomocy Szko³om Polskim na Wschodzie im. J.
Goniewicza.  Bêdzie to nasza forma pomocy dla tej
organizacji.

W odpowiedzi na coroczny �Apel Lipcowy Funduszu
Wieczystego Polonii Australijskiej� przes³a³y�my
daninê $50-.  Fundusz ten wspiera miêdzy innymi:
szko³y polskie, grupy m³odzie¿owe i artystyczne w
ca³ej Australii.

Omawia³y�my równie¿ nadchodz¹cy Zjazd
Zjednoczenia Polek w Australii, który odbêdzie siê w
Adelajdzie w dn. 15-18.1.1999 i w którym Ko³o nasze
równie¿ bêdzie uczestniczy³o.

Sekretarka wziê³a udzia³ w zebraniu Rady O.P na
ACT w dn. 26.8.br.  Zebraniu przewodniczy³ prezes

utrzymanie naszego miejsca dla dobra ogÛ≥u Polonii w
Kanberze i gorπco zachÍcamy do odwiedzania Klubu,
korzystania z jego urzπdzeÒ i w≥πczania siÍ w organizacjÍ
wydarzeÒ, ktÛre pozwolπ na bardziej intensywne øycie
naszego Ko≥a.

H.SzaliÒska
Sekretarz SPK Ko≥a Nr. 5
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy

Rada Szkolna Szko³y Polskiej w
Belconnen

dalszy ci¹g na str. 6

A. Fabjanowski, który ju¿ czuje siê lepiej po wypadku
z³amania nogi.  ¯yczymy Prezesowi ca³kowitego
powrotu do zdrowia.  Omawiali�my wspólnie z ks.
W. Szczepaniakiem przypadaj¹c¹ w pa�dzierniku 20-
t¹ rocznicê Pontyfikatu Jana Paw³a II, papie¿a Polaka
i jak j¹ uczcimy.

Poruszano równie¿ sprawê polskiej audycji radiowej
ju¿ teraz jednogodzinnej na nowej fali FM 103.1.
Podziêkowano p. Wies³awowi Królikowskiemu za
zajêcie siê spraw¹ techniczn¹ i administracyjno-
organizacyjn¹ radia.  Jednogodzinna audycja
stworzy³a du¿o mo¿liwo�ci dla nowych inicjatyw i
projektów, stwierdzi³ dr W. Królikowski.

W zwi¹zku z nadchodz¹ca 40-t¹ rocznic¹ istnienia
naszego Ko³a, spotka³a nas pierwsza przyjemno�æ.
Zosta³y�my zaproszone przez ¿onê Pana Ambasadora
RP  p. Agatê Szumowsk¹ na spotkanie przy kawie
do rezydencji Ambasadora RP w Kanberze.

Cz³onkinie Ko³a Polek w Kanberze na spotkaniu w Ambasadzie RP.  Miêdzy siedz¹c¹
po�rodku prezesk¹ Ko³a Leonard¹ Zapa�nik a wiceprezensk¹ Ann¹ Zió³kowsk¹ stoi
gospodyni spotkania, Agata Szumowska.  Z ty³u po prawej widaæ  jedynego mê¿czyznê
w tym gronie, ambasadora RP w Australii dr Tadeusza Szumowskiego.

fot. Irena �laska-Bell

 - czyli co nowego w  pierwszej eksperymentalnej szkole
polonijnej w Australii, ktÛra wprowadzi≥a zajÍcia komputerowe
do nauki jÍzyka polskiego.

Po dwutygodniowej przerwie zimowej, wypoczÍci i pe≥ni
zapa≥u powrÛciliúmy do dalszej nauki. Weszliúmy w
drugπ po≥owÍ roku szkolnego, majπc nadziejÍ
organizowaÊ nasze zajÍcia w sposÛb bardziej interesujπcy
i wydajny.

Bartek Matuszkiewicz, Szymon Zubowicz, Julia
Baranowska i Monika Wojtaszak z nauczycielk¹ p. Teres¹
Zubowicz podczas lekcji w Szkole Polskiej w Belconnen

Rodzina Królikowskich w studio stacji CMS FM 103.1.  Od
lewej:  dr Wies³aw Królikowski i Micha³ w³¹czaj¹ audycjê,
przy pomocy pani Maryli Królikowskiej  i córki Ilony.

fot. Basia Meder

Na spotkanie przyby³y 22
panie.  Przywita³a nas p.
Agata  Szumowska z mê¿em,
ambasadorem RP dr.
Tadeuszem Szymowskim,
mi³ymi s³owami stwarzaj¹c
serdeczny i przyjemny
nastrój.  Zaproszenie to by³o
dla nas du¿ym zaszczytem i
wielk¹ przyjemno�ci¹, oraz
wyrazem uznania dla naszej
pracy spo³ecznej.  Prezeska
Ko³a p. Leonarda Zapa�nik
wyrazi³a podziêkowanie za
zaproszenie w s³owach
skierowanych do Pani Domu
i Pana Ambasadora,
obecnego przez ca³y czas
naszej wizyty.

Dwie godziny minê³y
szybko przy kawie,
wspania³ych przek¹skach i
ciastach, na rozmowach,
ogl¹daniu pami¹tek i zdjêæ i
zapoznawaniu siê z naszym
wk³adem do polonijnej pracy.

Bardzo dziêkujemy p.
Agacie Szumowskiej, jak równie¿ mê¿owi
Ambasadorowi RP dr. Tadeuszowi Szumowskiemu
za serdeczn¹ go�cinê na skrawku polskiej ziemi w
Australii.

H. Wodziñska
Sekretarz Ko³a
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Kilka tygodni temu zosta≥a ustalona struktura Rady
Szkolnej, ktÛra zajmuje siÍ  sprawami organizacyjnymi,
reprezentacyjnymi i administracyjnymi naszej szko≥y.
Koordynatorem Rady jest Maryla  RzÍúnicka, jej zastÍpcπ
i sekretarzem szko≥y Beata Tworek-Matuszkiewicz. FunkcjÍ
skarbnika przejÍ≥a Marysia Raets. Cz≥onkowie Rady to:
T. Zubowicz, U. Pietkiewicz, A. P≥aziÒska, A. Drozda, F.
Hessler.

Koordynator i zastÍpca Rady dzielπ obowiπzki w
koordynowaniu szko≥y oraz Rady Szkolnej i reprezentujπ
szko≥Í na zewnπtrz.

Rada  Szkolna pracuje w dwÛch roboczych komisjach:
Komisji Edukacji Szkolnej i Komisji Organizacyjnej.

W sk≥ad Komisji Edukacji Szkolnej  wchodzπ:
przewodniczπca -  Teresa Zubowicz, z-ca Urszula
Pietkiewicz, przedstawiciel Uczniowskiego Samorzπdu
Szkolnego,  kierownik szko≥y, oraz zaproszone osoby
zainteresowane metodykπ i dydaktykπ  nauczania.
Komisja ta ma rozwijaÊ i ulepszaÊ programy poprzez
uatrakcyjnienie metod nauczania, pracÍ nad programem
nauczania przystosowanego do standardu wymaganego
od absolwentÛw naszej szko≥y,  podnoszenie  poziomu
nauczycieli  poprzez organizacjÍ szkoleÒ i seminariÛw
nauczycielskich, nawiπzywanie kontaktÛw zawodowych
z innymi placÛwkami oúwiatowymi, pomoc  w doborze
kadry  itp.

Komisja Organizacyjna jest kierowana przez Arka
DrozdÍ i AleksandrÍ P≥aziÒskπ. W sk≥ad tej komisji wchodzπ
przedstawiciele rodzicÛw, bibliotekarka i opiekunka
sklepiku szkolnego.  Osoby te dzielπ miÍdzy sobπ
organizowanie czasu dla  uczniÛw w czasie przerw,
organizowanie dyøurÛw szkolnych, organizowanie zajÍÊ
i imprez pozaszkolnych dla dzieci, zdobywanie funduszy,
stawianie wnioskÛw o usprawnienie nauczania dla
Komisji Edukacji Szkolnej itp.

Od nowego roku szkolnego tj. od lutego 1999
proponujemy naszym rodzicom wprowadzenie
podrÍcznikÛw przygotowanych w Kanadzie specjalnie
do nauczania  jÍzyka polskiego dla dzieci mieszkajπcych
poza granicami Polski.  Nauczyciele  naszej szko≥y oraz
w Toronto i Chicago przeprowadzili szczegÛ≥owπ analizÍ
podrÍcznikÛw i ocenili je jako bardzo dobre pomoce
naukowe dla dzieci Ñemigracyjnychî, ktÛrych

umiejÍtnoúci jÍzykowe w zakresie jÍzyka polskiego nie
sπ  porÛwnywalne z tymi jakie posiadajπ uczniowie w
Polsce.  Ich wprowadzenie pozwoli na ujednolicenie
programu i znaczne podniesienie jego poziomu, przy
rÛwnoczesnym u≥atwieniu i uatrakcyjnieniu zajeÊ dla
dzieci.  Zakup tych podrÍcznikÛw bÍdzie zwiπzany z
kosztami, ktÛre szko≥a bÍdzie siÍ stara≥a maksymalnie
obniøyÊ. Mamy w planie kilka akcji organizacji funduszy
na ten cel . Mamy nadziejÍ, øe uzyskamy pomoc
niektÛrych organizacji polonijnych w Australii, jak i
rÛwnieø od organÛw administracji polskiej,
zaangaøowanych w pomoc placÛwkom oúwiatowym
poza granicami Polski.  Nie czekajπc na natychmiastowπ
pomoc sami zabraliúmy siÍ do pracy. Z wielkim uznaniem
moøemy siÍ pochwaliÊ udanπ akcjπ sprzedaøy
czekoladek, a uzyskane dochody przeznaczamy na
pomoce dydaktyczne i podrÍczniki dla naszych dzieci.

Z wielkim powodzeniem kontynuujemy komputerowπ
naukÍ jÍzyka polskiego, ktÛra spotyka siÍ z aprobatπ u
uczniÛw, a co najwaøniejsze przynosi zdecydowane,
pozytywne efekty. Ostatnio zakupiliúmy nastÍpne dwa
programy, ktÛre nie tylko uatrakcyjni≥y nasze lekcje ale i
podnios≥y wiedzÍ naszych milusiÒskich.

Od przysz≥ego miesiaca wprowadzamy tzw  Ñlekcje
otwarteî. Pierwsze tego typu lekcje bÍdπ prowadzi≥y
nauczycielki z duøym staøem pedagogicznym w Polsce
i na emigracji. Serdecznie zapraszamy wszystkich
rodzicÛw oraz osoby zainteresowane do uczestnictwa w
zajÍciach, lub krÛtkπ wizytÍ w czasie lekcji tym bardziej,
øe w warunkach emigracyjnych jest to zupe≥na nowoúÊ.

Na poczπtku obecnego semestru, szko≥a nasza bÍdzie
bra≥a udzia≥ w Ethnic School  Day.  Jest to ogromna
impreza organizowana przez Ethnic Schools Association,
podczas ktÛrej  szko≥y etniczne majπ okazje podzieliÊ siÍ
swoim dorobkiem miÍdzy sobπ, jak rÛwnieø pokazaÊ siÍ
w szerszym gronie spo≥ecznoúci kanberskiej.  Planujemy
stoisko prezentujace nasze osiπgniÍcia szkolne, jak
rÛwnieø wystÍpy dzieci. Wszystkie pomys≥y i sugestie
prosimy kierowaÊ do koordynatora tej imprezy naszej
szko≥y Oli P≥aziÒskiej.

Dziekujemy p.W≥adys≥awowi JÍdrzejowskiemu za
pe≥nienie funkcji skarbnika przez ostatnie pÛ≥tora roku.
Pan JÍdrzejowski od nastÍpnego roku bÍdzie nauczycielem
zastÍpujπcym.

Polska Szko≥a w Belconnen podjÍ≥a incjatywÍ
zorganizowania wspÛlnych zabaw dla dzieci ÑNiedzielne
zabawy dla naszej gromadyî.  Pierwsze wspÛlne spotkanie
by≥o w  niedzielÍ 23-go  sierpnia, w godzinach rannych
(9-11). Spora grupa uczniÛw naszej szko≥y (28 dzieci)
wspaniale spÍdzi≥a czas na zabawach i atrakcjach w
INTENCITY w Belconnen Mall. SzczegÛlne
podziÍkowanie naleøy siÍ Arkowi  Drozdzie, ktÛry by≥ nie
tylko inicjatorem tej wspania≥ej imprezy, ale i pokaza≥
siÍ jako úwietny organizator. DziÍki swoim staraniom
uzyska≥ duøπ zniøkÍ na  bilety wstÍpu. DziÍkujemy
mamom: Marysi  Raets, Danusi OchmaÒskiej, Ani Naco, Oli
P≥aziÒskiej oraz dwÛm studentkom za doglπdanie naszych
pociech podczas zabaw i gier.

W przysz≥oúci planujemy wiÍcej podobnych imprez na
ktÛre zapraszaÊ bÍdziÍmy  wszystkie dzieci polskie z ca≥ej
Kanbery.

W imieniu Rady Szkolnej - PLS w Belconnen
Urszula Pietkiewicz

Rada Szkolna - ci¹g dalszy ze str. 5

Dzieci podczas zajêæ komputerowych z jêzyka polskiego:
Iza Baranowska, Tomek Ochmañski, Marek Ochmañski
i Sylwia Pietkiewicz
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Incorporated in A.C.T

Jesteúmy obecnie juø w drugim semestrze roku
szkolnego.  Nowy okres zaczÍliúmy wywiadÛwkπ dla
wszystkich uczniÛw, a szczegÛlnie dla tych, ktÛrzy sπ w
klasach maturalnych.  Pan Stefan Gajewski  i pani Joanna
Dπbrowska przeprowadzili bardzo wyczerpujπcπ
pogadankÍ na temat postÍpÛw uczniÛw, ich ocen i
planowanej tematyki zajÍÊ.  Przys≥uchujπcy siÍ tym
wypowiedziom kierownik M. Stawski by≥ bardzo
zbudowany z metody i sposobu ujÍcia tego waønego dla
wszystkich tematu.  Mamy nadziejÍ, øe uczestniczπcy
w wywiadÛwce Rodzice rÛwnieø mieli takie same
pozytywne odczucia.

Szko≥a nasza poza zajÍciami szkolnymi chce
kontynuowaÊ uczestnictwo:
• w comiesiÍcznych m≥odzieøowych Mszach åwiÍtych

w Oúrodku Duszpasterskim w Narrabundach,
• w konkursie plakatu na 20 rocznicÍ pontifikatu papieøa

Polaka,
• minimum raz w miesiπcu w audycjach radiowych

nowej radiostacji FM 103.1,
• w akademiach i rocznicach narodowych,
• w Dniu Etnicznym planowanym na miesiπc

paüdziernik,
• oraz w spotkaniach na prelekcjach ze znanymi i

zas≥uøonymi Polakami.
Z okazji 20-lecia wyboru Papieøa Polaka Jana Paw≥a II

szko≥a nasza w porozumieniu z ks. Waldemarem
organizuje konkurs na najlepszy plakat na temat ÑPapieø
i Jego øycie w oczach dzieci i m≥odzieøyî.   Komisja
Oúwiatowa zarejestruje i ponumeruje plakaty, ktÛre
bezimiennie zostanπ wystawione w Oúrodku
Duszpasterskim w Narrabundah. BÍdπ one oceniane
przez wszystkich uczestnikÛw Mszy åwiÍtej w dniu 18-
go paüdziernika, w niedzielÍ.  Termin sk≥adania prac
up≥ywa w piπtek 16-go paüdziernika  t.j. pierwszy piπtek
po wakacjach szkolnych.  Uczestnictwo w konkursie
bÍdzie zaliczane jako specjalny projekt szkolny.   Na
wyrÛønionych czekajπ ciekawe nagrody.

W imieniu szko≥y oraz ksiÍdza Waldemara dziÍkujemy
Rodzicom i m≥odzieøy za liczne uczestnictwo w szkolnej
Mszy åwiÍtej w ostatniπ niedzielÍ sierpnia.

Jesteúmy przekonani, øe nastÍpne szkolne Msze åwiÍte
bÍdπ mia≥y sta≥e miejsce w kalendarzu kaødego ucznia i
jego rodziny.

Witamy w szkole naszej nowπ nauczycielkÍ p. HannÍ
Dennis.  Jest ona m≥odπ entuzjastycznπ osobπ posiadajπcπ
dyplom filologii romaÒskiej i nauk politycznych.
Prowadzi zajÍcia w nowo powsta≥ej klasie Ñkonwersacjiî
dla osÛb z zaawansowanym jÍzykiem polskim.  Cieszymy
siÍ bardzo, øe mog≥a do≥πczyÊ do grupy naszych
nauczycieli.  Øyczymy jej wszelkiej pomyúlnoúci w
osiedleniu siÍ w nowym kraju, oraz owocnej wspÛ≥pracy
ze szko≥π polskπ.

DziÍkujemu p. O. Gancarzowi za poúwiÍcony czas na
sfinalizowanie prac komputerowych zwiπzanych z
bibliotekπ.  Panie T. BurzyÒska i J. Gajewska rÛwnieø
aktywnie w≥πczy≥y siÍ w prace biblioteczne.  Cenimy
sobie bardzo wasz czas i dobre chÍci.  Jest to niezmiernie
waøne obecnie, szczegÛlnie ze wzglÍdu na przes≥ane
nowe podrÍczniki i materia≥y z Polski.
Usystematyzowanie materia≥Ûw bibliotecznych jest duøπ
pomocπ dla nauczycieli i uczniÛw.

DziÍkujemy uczennicy naszej szko≥y Ilonie
KrÛlikowskiej i jej bratu za regularne uczestnictwo  w
polskich audycjach radiowych, organizowanych z
pomocπ ich rodzicÛw.

Wiemy, øe przygotowywanie audycji oraz ich finalne
nagrywanie zabiera wiele czasu i pracy. Mamy nadziejÍ,
øe inni uczniowie teø z czasem i za przyk≥adem Ilonki
do≥πczπ do radiowego grona. Zapraszamy!!!

W sierpniu pan Gerula oprowadza≥ po wystawie z
okazji Dnia Øo≥nierza m≥odzieø klas 11 i 12 przyby≥π do
klubu SPK z  nauczycielami  J. Dπbrowskπ i  S.
Gajewskim. DziÍkujemy p. Geruli za czas, ciekawe
komentarze oraz uwagi o bohaterskich Polakach
walczπcych o wolnoúÊ naszej Ojczyzny na wielu frontach
åwiata.

W dniu 1 wrzeúnia uczniowie naszej szko≥y,  Patrycja
Olejniczak i Mateusz Kaczmarek reprezentowali szko≥Í
polskπ oraz polskie úrodowisko w Parlamencie na tzw
ÑEthnic   Diversityî, przedstawiajπc polski taniec ludowy.
Obok grupy greckiej, Polacy byli jedynymi
Europejczykami.  Pozostali reprezentowali kraje
azjatyckie.

Halina Stawska

Co nowego w Polskiej Szkole
Przedmiotów Ojczystych w
Phillip?

Klub Or³a Bia³ego
Co dzia≥o siÍ w Klubie Or≥a Bia≥ego w Kanberze
w minionym okresie

Dnia 26 kwietnia br. odby≥ siÍ VII Konkurs ÑPiÍkno
s≥owa i muzyki polskiejî, zorganizowany przez FundacjÍ
Kulturalnπ w Kanberze.  Ze sprawozdania pani Zofii SÍk-
SÍkalskiej dowiedzieliúmy siÍ, øe bra≥o w nim udzia≥ 52
uczestnikÛw, w grupie najm≥odszej 6 dzieci i 5 studentÛw
z uniwersytetu ANU.  Tytu≥ tegorocznego Konkursu by≥
ÑMickiewicz znany i nieznanyî, gdyø w ostatnim roku
minÍ≥a 200-na rocznica urodzin naszego narodowego
wieszcza.

M≥odzieø bardzo ≥adnie opanowa≥a swÛj program z
rÛønych okresÛw twÛrczoúci tego poety.  Uwaøam, øe
Konkurs by≥ ciekawy i na dobrym poziomie.  Nawet
dekoracja sceny przedstawia≥a kolumny dworka
szlacheckiego z tamtego okresu.

W czasie Akademii z okazji 3-go Maja, zwyczajem lat
ubieg≥ych, laureaci otrzymali dyplomy z rπk ma≥øonki
ambasadora RP pani Agaty Szumowskiej.  MiÍdzy
laureatami znaleüli siÍ rÛwnieø synowie i cÛrki personelu
Ambasady RP w Kanberze, ktÛrzy takøe popisywali siÍ
swoimi umiejÍtnoúciami w drugiej czÍúci Akademii 3-
cio Majowej.

D≥uga by≥aby lista podziÍkowaÒ dla organizatorki tego
Konkursu pani Z. SÍk-SÍkalskiej, Ambasady RP,
Konsulatu RP w Sydney, WspÛlnoty Polskiej w
Warszawie, wszystkich polskich organizacji, KlubÛw i
osÛb prywatnych za ufundowanie nagrÛd dla
uczestnikÛw VII-go Konkursu.  Do tego naleøy jeszcze
dodaÊ listÍ nauczycieli i rodzicÛw obydwu szkÛ≥ polskich
i wszystkich ktÛrzy pomogli przy organizacji
tegorocznego Konkursu oraz licznie zgromadzonej
publicznoúci za ich przybycie.

ññññññññññ
NastÍpnπ imprezπ zorganizowanπ w Klubie Or≥a

Bia≥ego by≥y obchody zwiπzane ze úwiÍtem narodowym
3-go Maja pod protektoratem K.O.B.  Obchody tego
úwiÍta, w niedzielÍ 3-go maja br., zapoczπtkowane by≥y
uroczystπ Mszπ åw. o godzinie 10-tej w intencji Ojczyzny,
odprawionπ przez ks. Waldemara Szczepaniaka w
asyúcie ks. Stanis≥awa Lipskiego, w Oúrodku
Duszpasterstwa Polskiego im. Jana Paw≥a II w
Narrabundah.  We Mszy åw. uczestniczy≥ rÛwnieø,
oprÛcz oficjalnie zaproszonych goúci, ambasador RP dr

dalszy ci¹g na str. 8
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Tadeusz Szumowski oraz przedstawiciele Ambasady,
Zarzπdy obydwu KlubÛw w Kanberze i poczet
sztandarowy miejscowego Ko≥a SPK Nr 5.

Tego samego dnia o godzinie 18-tej odby≥a siÍ
Akademia dla uczczenia tegoø åwiÍta w sali Domu
Polskiego im. Miko≥aja Kopernika, w ktÛrej, miÍdzy
innymi, oprÛcz zaproszonych goúci, wziÍ≥y udzia≥
obydwie szko≥y polskie, laureaci VII-go Konkursu
ÑPiÍkno s≥owa i muzyki polskiejî, przedstawicielki Ko≥a
Polek w Kanberze oraz ZespÛ≥ Taneczny ÑWielkopolskaî.
Z zaproszonych oficjalnie goúci byli obecni:  Wielebny
ks. Waldemar Szczepaniak, minister Bill Stefaniak MLA,
øona ambasadora RP w Kanberze pani Agata
Szumowska, radca ambasady polskiej pani Beata
StoczyÒska z mÍøem, sekretarz ambasady RP pan
Andrzej Reszke z ma≥øonkπ, prezes Rady Organizacji
Polskich w A.C.T. pan Arkadiusz Fabjanowski z
ma≥øonkπ, prezes miejscowego Ko≥a SPK Nr. 5 pan
Franciszek Machutta z øonπ oraz sekretarka Ko≥a Polek
w Kanberze pani Helena WodziÒska, w miejsce
nieobecnej prezeski pani Leokadii Zapaúnik.

S≥owo wstÍpne i prowadzenie Akademii by≥o w rÍkach
pani Wandy Domaschenz, po czym zosta≥y odúpiewane
hymny narodowe polski i australijski, przy
akompaniamencie fortepianowym pani Adeli
Miko≥ajczak.  Oficjalnego powitania zaproszonych goúci
dokona≥ prezes Klubu Or≥a Bia≥ego pan Andrzej
Miko≥ajczak.  Referat okolicznoúciowy wyg≥osi≥ pan
Arkadiusz Fabjanowski, a drugi w jÍzyku angielskim pani
Beata StoczyÒska.  NastÍpnie Emilka Matuszkiewicz i
Adrian Pietkiewicz ze szko≥y polskiej im. Abp. JÛzefa
Gawliny w Belconnen recytowali wiersze.  Adam
Gajewski ze szko≥y polskiej na Phillip wykona≥ wiersz
ÑTrzeci Majî, po czym odegrany zosta≥ na fortepianie
Polonez OgiÒskiego w wykonaniu Patryka i Kamelii
JÛüwik (na cztery rÍce), reprezentujπcych laureatÛw VII-
go Konkursu.  Wiersz ÑØo≥nierz Polskiî w wykonaniu
Kalinki Gilbert oraz wyjπtek z ÑPana Tadeuszaî - Rok
1812 w wykonaniu pani Marty Tarchalskiej by≥ wk≥adem
Ko≥a Polek na tej Akademii, po czym wystπpi≥ zespÛ≥
taneczny ÑWielkopolskaî pod kierownictwiem pani
Krystyny Miko≥ajczak w swoim programie.  Tak
zakoÒczono pierwszπ czÍúÊ oficjalnπ naszej Akademii.

W drugiej czÍúci nastπpi≥o przedstawienie laureatÛw
VII-go Konkursu ÑPiÍkno s≥owa i muzyki polskiejî oraz
rozdanie dyplomÛw i nagrÛd przez ma≥øonkÍ pana
ambasadora RP paniπ AgatÍ Szumowskπ, po czym
nastπpi≥ krÛtki koncert pod kierownictwem pani Zofii
SÍk-SÍkalskiej.

NastÍpnie znÛw wystπpi≥ zespÛ≥ taneczny
ÑWielkopolskaî w swoich piÍknych strojach, oklaskiwany
przez wszystkich obecnych na sali.  Tak dobiegliúmy do
koÒca Akademii, w ktÛrej na zakoÒczenie pop≥ynÍ≥y
podziÍkowania za uczestnictwo w Akademii od prezesa
Klubu Or≥a Bia≥ego pana Andrzeja Miko≥ajczaka i pani
Wandy Domaschenz.

Przy drzwiach wejúciowych na salÍ zbiÛrkÍ na
utrzymanie polskich szkÛ≥ w Kanberze prowadzi≥y
cz≥onkinie Ko≥a Polek, panie K. KwaczyÒska i A.
ZiÛ≥kowska.  SumÍ zebranπ w wysokoúci $121,00
przeznaczono na potrzeby obydwu szkÛ≥ na naszym
terenie.

Wszystkim obecnym na tej Akademii, a szczegÛlnie
oficjalnym goúciom, dzieciom z obydwu szkÛ≥, ich
rodzicom, laureatom Konkursu, zespo≥owi tanecznemu
ÑWielkopolskaî, Ko≥u Polek i pani Wandzie Domaschenz
Zarzπd Klubu Or≥a Bia≥ego serdecznie dziÍkuje.

A. Miko≥ajczak
Prezes

A teraz co nam nie nale¿y zapomnieæ:
Dnia 2 maja br. zmar≥ Zbigniew Kwasigroch, wieloletni
cz≥onek Klubu Or≥a Bia≥ego, w latach szeúÊdziesiπtych
za≥oøyciel, reøyser, aktor teatrzyku rewiowego ÑWeso≥a
Kookaburraî i organizator wystÍpÛw kabaretowych
ÑWieczorek przy mikrofonieî, cz≥owiek pracowity,
rzetelny, honorowy i ambitny.  CzeúÊ Jego PamiÍci!

ñññññññññ
Dnia 2 czerwca br. zmar≥ Franciszek Nowak, wieloletni
cz≥onek Klubu Or≥a Bia≥ego.  By≥ z nami od chwili jego
za≥oøenia aø do ostatnich dni.  Od lat piÍÊdziesiπtych
bywa≥ cz≥onkiem ZarzπdÛw K.O.B., oraz by≥ czÍstym
cz≥onkiem Komisji Rewizyjnej i wiceprezesem Klubu.  Za
swπ sumiennπ pracÍ nadano mu godnoúÊ Cz≥onka
Doøywotniego - Klubu Or≥a Bia≥ego.  CzeúÊ Jego PamiÍci!

ñññññññññ
Dnia 24 sierpnia br. zmar≥ Micha≥ Lewkowicz. Od pierw-
szej chwili swego pobytu w Kanberze zajπ≥ siÍ za≥oøeniem
Polskiego Klubu Sportowego ÑNapadî, a pÛüniej
ÑKoúciuszkoî, by≥ ich gospodarzem, wszÍdzie by≥
widoczny gdzie gra≥a polska druøyna.  Przez d≥ugie lata
by≥ cz≥onkiem Klubu Or≥a Bia≥ego. CzeúÊ Jego PamiÍci!

ñññññññññ
W dniu 9 maja br. szko≥a polska w Phillip obchodzi≥a
ÑDzieÒ Matkiî, po≥πczony ze wspania≥π zabawπ z tej
okazji, zorganizowanπ w Klubie Or≥a Bia≥ego a urzπdzonπ
przez Komitet Rodzicielski przy tej szkole.

ñññññññññ
W úrodÍ dnia 22 lipca br. w Klubie Or≥a Bia≥ego odby≥ siÍ
udany wystÍp teatralny ÑTo moje, to twojeî sztuki
Donalda Churchilla, w ktÛrym wziÍli udzia≥ znani artyúci
scen polskich tacy jak:  Graøyna Barszczewska, Agnieszka
Sitek i Jerzy BoÒczak.

ñññññññññ
Naleøy teø przypomnieÊ, øe po prÛbnym okresie swej
dzia≥alnoúci, polska kuchnia w Klubie Or≥a Bia≥ego jest
juø czynna i pragnie zaprosiÊ wszystkich Ñsmakoszyî na
domowe obiady po przystÍpnych cenach.  Godziny
otwarcia sπ nastÍpujπce:  w piπtki od godz. 16-tej do 19-
tej, w soboty i niedziele od 10-tej do 15-tej.  Przyjmuje
ona rÛwnieø zamÛwienia na organizowanie przyjÍÊ z
rÛønych okazji oraz prowadzi sprzedaø polskich potraw
i ciast na wynos.

ñññññññññ
W kaødπ úrodÍ tygodnia od godziny 20-tej do 22-giej
odbywajπ siÍ w Klubie Or≥a Bia≥ego prÛby taneczne
zespo≥u tanecznego ÑWielkopolskaî, ktÛre prowadzi pani
Krystyna Miko≥ajczak.  ChÍtnπ m≥odzieø do nauczenia
zaprasza zespÛ≥.

ñññññññññ
W kaødy wtorek tygodnia od godziny 19-tej do 20-tej
odbywajπ siÍ zebrania KÛ≥ka Komputerowego w K.O.B.,
na ktÛre zainteresowanych zapraszajπ organizatorzy.

ñññññññññ
W kaødy poniedzia≥ek, wtorek, czwartek i piπtek od
godziny 19.30 do 22-giej odbywajπ siÍ w Klubie Or≥a
Bia≥ego lekcje i Êwiczenia Towarzyskich TaÒcÛw (Social
Dancing), prowadzone przez specjalnych instruktorÛw z
Danceway Ballroom Dancing Studio.  Op≥ata
kaødorazowego wstÍpu wynosi $5,00.

ñññññññññ
W kaødy czwartek od godziny 20-tej do 22-giej odbywajπ
siÍ ÑBiesiadyî - wymiany poglπdÛw na rÛøne tematy
codziennego øycia, od polityki poczπwszy a skoÒczywszy
na øyciu organizacyjnym Klubu - zebrania Sekcji
Rybackiej przy Klubie Or≥a Bia≥ego.  Ze wzglÍdu na wielki
Ñwachlarzî zainteresowaÒ, organizatorzy proszπ o
do≥πczenie siÍ do dyskusji.

ññññññññññññññ
To sπ wydarzenia z øycia K.O.B. w ciπgu tygodnia.
Na tym koÒczÍ i zapraszam do jednej z powyøszych akcji.

A. Miko≥ajczak - Prezes

Klub Or³a Bia³ego - ci¹g dalszy ze str. 7
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K¹cik dla M³odzie¿y
Prace semestralne m≥odzieøy klas 9/10

Polskiej Szko≥y PrzedmiotÛw Ojczystych na Phillip
O S£AWNYCH POLAKACH.

Papieø
Papieø Karol Wojty≥a urodzi≥ siÍ 18 maja 1920 roku w
Wadowicach, w niezamoønej rodzinie.  W szkole uczy≥
siÍ bardzo dobrze i pomaga≥ innym studentom.  Kiedy
mia≥ 9 lat umar≥a Jego mama, mieszka≥ z tatπ, ktÛry Go
wychowywa≥.  W czasie wojny pracowa≥ ciÍøko w
kamienio≥omach, mia≥ wielkπ ambicjÍ zostaÊ ksiÍdzem.
W czasie wojny kontynuowa≥ naukÍ konspiracyjnie.
W 1946 roku dosta≥ úwiÍcenia kap≥aÒskie.  Bardzo szybko
awansowa≥ na biskupa, arcybiskupa i kardyna≥a.  16
paüdziernika 1978 roku zosta≥ wybrany papieøem. By≥a
to wielka uroczystoúÊ i radoúÊ dla narodu polskiego.
Ojciec åwiÍty jest lubiany nie tylko przez PolakÛw ale
przez wszystkich katolikÛw na ca≥ym úwiecie. Jednak 10
lat temu Ali Agca strzela≥ do Papieøa i bardzo Go zrani≥.
AgcÍ z≥apali, poszed≥  do wiÍzienia .  Papieø odwiedzi≥
AgcÍ w wiÍzieniu, da≥ rÍkÍ na jego g≥owÍ i powiedzia≥:
Ñprzebaczam tobieî.  To przyk≥ad mi≥oúci papieøa do
ludzi.

Papieø jest wielkim patriotπ, pisarzem i naukowcem.
Pisze duøo encyklik w obronie praw cz≥owieka i wolnoúci.
Ksiπøka ÑPrzekroczyÊ prÛg nadzieiî jest t≥umaczona na
wiele jÍzykÛw.  W ksiπøce ÑEwangelium Vitaeî Papieø
sprzeciwia siÍ aborcji, eutanazji i potÍpia
homoseksualizm.  Ojciec åwiÍty jest pierwszym
papieøem, ktÛry pielgrzymuje po ca≥ym úwiecie.  Po
zamachu i po skomplikowanej operacji Papieø podupad≥
na zdrowiu.  WidaÊ to w telewizji jak trzÍsie  Mu siÍ rÍka
i jest coraz powolniejszy w swoich ruchach.  Ale mimo
to czyta jeszcze bez okularÛw.  Prezydent Kwaúniewski
zaprosi≥ Ojca åwiÍtego do przybycia do Polski w 1999
roku.  Papieø jest zadowolony z naszego Sejmu  ktÛry
uchwali≥ konkordat t.j. umowa miÍdzy Watykanem a
Warszawπ.  Ze wszystkich papieøy nasz Ojciec åwiÍty
jest najd≥uøej na Stolicy Piotrowej.

Opracowa≥a Emilia Steindl, kl 9/10

Ojciec Kolbe

Moja praca semestralna jest o Ojcu Kolbe.  Jego pe≥ne
imiÍ brzmi: Ojciec Maksymilian  Rajmund Kolbe.
Urodzi≥ siÍ  8/01/1894 w ZduÒskiej Woli.  W roku 1907
poszed≥ do zakonu FranciszkanÛw we Lwowie.  By≥ tam
bardzo dobry z matematyki i fizyki.  Wyøsze studia
skoÒczy≥ w Rzymie w roku 1915. KsiÍdzem zosta≥
Maksymilian Kolbe  28 kwietnia 1918.  Nied≥ugo potem
dosta≥ najgorszπ wiadomoúÊ:  by≥  chory na gruülicÍ a
doktorzy uwaøali, øe jest nieuleczalnie chory.  Nawet z
tπ z≥π wiadomoúciπ nadal by≥ aktywny.

W 1922 za≥oøy≥ gazetÍ pod nazwπ ÑRycerz
Niepokalanejî w Krakowie ale pÛüniej biuro przenieúli
do Warszawy.  W roku 1930 Ojciec Maksymilian wylecia≥
do Japonii do Nagasaki, gdzie zaczπ≥ wydawaÊ swojπ
gazetÍ po japoÒsku.  Przez 6 lat jeüdzi≥ po Europie oraz
na ma≥e wyprawy do Syberii, Moskwy i Malaber.  Jeüdzi≥
tam bo myúla≥ o za≥oøeniu tam swojej gazety.  Ojciec
Maksymilian  wrÛci≥ do Polski  w 1936 bo wiedzia≥, øe
czas na Jego úmierÊ by≥ bliski i jak lepiej umrzeÊ niø
umieraÊ dla Pana Boga.  W  1939 roku zaczπ≥ budowaÊ
domy dla PolakÛw, g≥Ûwnie ØydÛw. Øywi≥ ich teø.

W 1941 Niemcy aresztowali  Ojca Kolbe i wys≥ali Go
do Pawiaka w Warszawie.  Stamtπd zosta≥ wys≥any do
OúwiÍcimia.  Po ucieczce 3 wiÍüniÛw  Niemcy wyznaczyli
10 ciu wiÍüniÛw do Ñbloku úmierciî.  Ojciec Maksymilian
zapyta≥ jednego z niemieckich oficerÛw czy nie mÛg≥by
zamieniÊ siÍ za jednego z wyznaczonych  wiÍüniÛw.
Zaskoczony oficer zgodzi≥ siÍ i tak  Ojciec Kolbe znalaz≥
siÍ w  Ñ bloku úmierciî. Codziennie modlili siÍ i úpiewali.
Po tygodniu wiÍüniowie zaczÍli umieraÊ tylko Ojciec
Kolbe pozosta≥ przy øyciu. Oficerowie SS stracili
cierpliwoúÊ i wstrzyknÍli mu kwas wÍglowy.  Ojciec z
modlitwπ na ustach zmar≥.

W 1982 roku Ojciec Maksymilian Kolbe zosta≥
wyúwiÍcony przez papieøa Jana Paw≥a II.

Opracowa≥   Micha≥  SzymaÒski  klasa 9/10
Ca≥oúÊ opracowa≥a Halina Stawska

KOMUNIKAT
RADY ORGANIZACJI POLSKICH

na AUSTRALIJSKIE TERYTORIUM STO£ECZNE.
Na podstawie Statutu Rady Organizacji Polskich na
Australijskie Terytorium Sto≥eczne  art. 9 - zwo≥ujÍ
Walne Zebranie Cz≥onkÛw Rady na dzieÒ 3
paüdziernika 1998 roku (sobota) godz. 3.00 po
po≥udniu w pierwszym terminie, 3.30 w drugim
terminie. Walne Zebranie odbÍdzie siÍ w sali
konferencyjnej (pierwsze piÍtro) klubu SPK - TOBRUK
HOUSE  15  Moore St.  Civic. Przypomina siÍ, øe
warunkiem koniecznym uczestnictwa w Walnym
Zebraniu jest uregulowanie przez organizacje zaleg≥ych
i bieøπcych sk≥adek - art. 11 Statutu. Wnioski na Walne
Zebranie mogπ byÊ sk≥adane na piúmie na adres Rady
GPO Box 1594 A.C.T. lub na rÍce prezesa Rady
Arkadiusza Fabjanowskiego - 64 Tenison Woods Cct.
Bonython A.C.T. 2905 nie pÛüniej niø 7 dni przed
Walnym Zebraniem. Arkadiusz Fabjanowski Prezes ROP.
Kanbera  5 wrzeúnia 1998 roku.

KONKURS POETYCKI
W Roku Mickiewiczowskim Fundacja im. Tadeusza
Ungara og≥asza konkurs poetycki dla wszystkich
zajmujπcych siÍ poezjπ. Moøe w nim braÊ udzia≥ kaødy
zarÛwno mieszkajπcy w Polsce jak i na emigracji, bez
wzglÍdu na dotychczasowy dorobek poetycki. Na niøej
podany adres naleøy wysy≥aÊ co najmniej 3 wiersze
dotychczas nigdzie niedrukowane.
Fundacja na nagrody przeznacza 2 tys. dolarÛw i
uprawnia Jury do rozdysponowania tej kwoty wed≥ug
w≥asnego uznania.
Przewidziane jest rÛwnieø wydanie ksiπøkowe
nagrodzonych utworÛw wraz ze zdjÍciami i
informacjami o nagrodzonych autorach, ktÛre bÍdπ
zamieszczone na koszt Fundacji.
Termin nadsy≥ania materia≥Ûw na konkurs mija z dniem
15 paüdziernika 1998 r.
Adres: PANORAMA, 3104 N. Cicero Chicago, IL 60641,
USA. e-mail: panwici@prodigy.net
Konkurs sponsorowany przez FundacjÍ im. Tadeusza
Ungara ma na celu promowanie nowych talentÛw i jest
imprezπ niedochodowπ.
                                                Redakcja ìPANORAMYî
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Syn ziemi polskiej, Karol Wojty≥a - Cz≥owiek, Robotnik,
Sportowiec - WÍdrownik, Artysta, Poeta, Pisarz,
Poliglota, Ksiπdz - Mistyk, Filozof, Profesor KUL,
Kardyna≥, Metropolita Krakowa.

Ile moøna jeszcze dostawiÊ tu znakÛw?...
W Rzymie - Papieø, Ojciec åw. Jan Pawe≥ II, w

sanda≥ach rybaka - Piotra, Misjonarz, Aposto≥,  £odzi
Piotrowej 264-ty úmia≥y Sternik nowy.

W historii pierwszy z rodu S≥owian XX wieku,
Duchem åw. natchniony, S≥uga - s≥ug, Cyklon Wojty≥a,
Atleta Boøy, Superstar, zwany Kryszta≥em mi≥oúci,
g≥Íbokiej wiary, Doktor - Teolog wiedzy.

Autor ksiπg wielu, encykliki ìRedemptor Hominisî,
co zyska≥ úwiat ca≥y, od maluczkich wierzπcych i ci co
ma≥ej wiary?

S≥oÒce mi≥oúci Chrystusa, godnoúÊ osoby, obronÍ
duchowπ praw wiary.

Niez≥omny wÍdrownik misji úwiata, by zjednaÊ
wszystkich pospo≥u do Boga, paÒstwa, rodziny i bratu,
brata.

W imiÍ Chrystusa niech nam przewodzi i øyje d≥ugo -
nawet do koÒca istnienia úwiata.

Jan Kraciuk

JAN PAWE£ IIJAN PAWE£ IIJAN PAWE£ IIJAN PAWE£ IIJAN PAWE£ II
ìW poniedzia≥ek 16 paüdziernika w godzinach

popo≥udniowych zaczÍ≥y úciπgaÊ na plac przed bazylikπ
úw. Piotra niezliczone t≥umy rzymian (200 -300 tysiÍcy),
jak gdyby úciπgani przeczuciem, øe wkrÛtce us≥yszπ
radosnπ nowinÍ. I rzeczywiúcie, o godz. 18:19 z komina
znad Kaplicy SykstyÒskiej zaczπ≥ uchodziÊ w powietrze
bia≥y dym, obwieszczajπcy miastu i úwiatu, øe nastÍpca
Jana Paw≥a I zosta≥ wybrany.  Nad placem úw. Piotra
wznosi≥ siÍ jeden wielki okrzyk  ëBia≥y! Bia≥yí. ... Pierwsze
wybÛr nowego papieøa potwierdzi≥o radio watykaÒskie.
Teraz oczy wszystkich zebranych i kamery telewizyjne
skierowa≥y siÍ na balkon pa≥acu watykaÒskiego, z ktÛrego
kardyna≥-dziekan og≥asza radosnπ nowinÍ ëHabemus
Papamí. Nad Rzymem wzniÛs≥ siÍ wielki, w
pomaraÒczowej poúwiacie ksiÍøyc, ktÛry wed≥ug
niektÛrych ma zwiastowaÊ dobry omen. Atmosfera pe≥na
oczekiwania wzrasta≥a z minuty na minutÍ, chociaø ich
duøo nie by≥o. Tak, rzymianie bardzo przeøywajπ
konklawe, i to z wielu powodÛw. Na pierwsze miejsce
wysuwa siÍ fakt, øe papieø jest dla nich dodatkowo
biskupem Rzymu i prymasem W≥och.

O godz. 18:42 zapalajπ siÍ úwiat≥a za oknami balkonu.
... wchodzi poprzedzony krucyfiksem, kardyna≥-dziekan
Pericle Felici, jeden z najlepszych watykaÒskich
latynistÛw. Silnym i czystym g≥osem og≥asza wiadomoúÊ
o wyborze papieøa. ëObwieszczam wam wielkπ radoúÊ.
Mamy papieøaí. S≥ychaÊ oklaski t≥umu, ktÛre jednak
szybko ucich≥y, gdyø zebrani byli przede wszystkim
ciekawi dowiedzenia siÍ nazwiska nowego papieøa.
Kardyna≥ Felici kontynuowa≥ formu≥e: ëReverendissimum
ac ilustrissimum Dominum, Caro-lum...í (imiÍ to
przesylabizowa≥), po czym nastπpi≥a kilusekundowa
pauza. W tym czasie t≥um zako≥ysa≥ siÍ. ImiÍ zabrzmia≥o
trochÍ obco ale nie dowierzano raczej w≥asnym uszom.
NiektÛrzy ksiÍøa w≥oscy pomyúleli, øe chodzi o 85-cio
letniego kardyna≥a Carlo Confalonieri. Tymczasem Felici
ciπgnπ≥ dalej: ëSanctae Romanae Eccelsia Cardinalem
Wojty≥aí. Kiedy wypowiedzia≥ nazwisko Wojty≥a, a
wypowiedzia≥ je poprawnie, t≥umy zamar≥y na chwilÍ
ze zdumienia, gdyø pojÍ≥y, øe nie wybrano W≥ocha.
WkrÛtce potem da≥o siÍ s≥yszeÊ zdanie wypowiedziane
przez wiele ust: ëUn Papa strangeroí - papieø
cudzoziemiec, oraz pytanie: ëChie?í - kto on? - Moøe
Murzyn - ktoú zawo≥a≥. Grupa japoÒskich turystÛw, po
us≥yszeniu nazwiska Woj-ty-≥a, nie wyklucza≥a
moøliwoúci, øe papieøem zosta≥ ich rodak.

Kiedy publicznoúÊ trochÍ och≥onÍ≥a z wraøenia,
kardyna≥ Felici ponownie przybliøyl siÍ do mikrofonu,
dokaÒczajπc przerwane zdanie: ëKtÛry przybra≥ imiÍ ...
Jana Paw≥a IIí. Chyba nikt nie dos≥ysza≥ ësecundií
(drugiego), gdyø na düwiÍk imion t≥um zareagowa≥
gromkimi oklaskami.î...

(Cytat z ksiπøki p. Mariana Ka≥uskiego pt. ÑJan Pawe≥ II,
Pierwszy Polak Papieøemî wydanej w 1979 w Melbourne przez
Towarzystwo PrzyjaciÛ≥ KUL w Australii).

Zestawi³a Irena �laska-Bell
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By≥ rok 1973, budowa siedziby Klubu Or≥a Bia≥ego
na OíConnor ukoÒczona.  Budynek oddany do
uøytku z pe≥nym wyposaøeniem juø w czerwcu

1971 r.  Czekano jednak ciπgle na oficjalne otwarcie i
poúwiÍcenie, zgodnie z polskπ tradycjπ.  Nadesz≥a
wiadomoúÊ o przyjeüdzie na åwiatowy Kongres
Eucharystyczny w Melbourne, przedstawiciela Koúcio≥a
z Polski, w osobie J.E. Kard. Karola Wojty≥y - metropolity
krakowskiego, ktÛry rÛwnieø mia≥ wizytowaÊ oúrodki
polskie w Australii.

Jego to poproszono o poúwiÍcenie drugiego oúrodka
øycia polonijnego w Kanberze.  Wielka ta uroczystoúÊ
obejmujπca poúwiÍcenie Domu przez J.E. Kard. Karola
Wojty≥Í, oraz nadanie ca≥emu obiektowi nazwy Domu
im. Miko≥aja Kopernika, dla uczczenia 500 rocznicy
urodzin tego wielkiego polskiego astronoma, odby≥a siÍ
16 lutego 1973 r.  Cywilnego otwarcia dokona≥
przedstawiciel Rzπdu Federalnego.  Na uroczystoúci
obecnych by≥o wielu oficjalnych goúci, przedstawicieli
polskich i innych organizacji, m≥odzieøy i spo≥eczeÒstwa
polskiego.

Po czÍúci oficjalnej, powitaniach i przemÛwieniach (m.
in. Ûwczesnego prezesa p. M. Domaga≥y), oraz wystÍpach
m≥odzieøy, w przyjemnym nastroju úpiewaliúmy i
cieszyliúmy siÍ obecnoúciπ niezwyk≥ego Goúcia.  Czu≥ siÍ
z nami bardzo dobrze a my z Nim swobodnie, ale juø
wÛwczas by≥a w Nim wielka dostojnoúÊ i przeczucie
jakiejú nieznanej przysz≥oúci.

WspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienie

Dwóch kap³anów bardzo bliskich sercom Polaków w
Kanberze:  �Nasz Papie¿� i ks. Stanis³aw Marut (Rzym,
1.6.1985)

Oficjalne przywitanie J.E. ks kard. K. Wojty³y na lotnisku w
Kanberze: Józio Baranowski i Robert Soczyñski (w stroju
góralskim) wrêczaj¹ kwiaty. fot. Wandy Soczyñskiejfot.z archiwum Heli Wodziñskiej

Kardyna³ Wojty³a w Klubie Or³a Bia³ego, w rozmowie z
sekretarzem Klubu Romanem Wodziñskim i sekretarzem
Ko³a Polek Iren¹ Horky. fot.z archiwum Heli Wodziñskiejdokoñczenie na str.12
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Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

A.J. Grzadka .............................. $  50,00
anonimowo ................................ $  20,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

WspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienie  - dok. ze str.11

D≥ugo, nieomal do pÛ≥nocy by≥ w naszym gronie, aø z
øalem poøegnaliúmy Go pieúniπ: ÑGÛralu czy ci nie øal,
odchodziÊ od stron ojczystychî jak gdyby w przeczuciu
tych wielkich rzeczy, ktÛre na Niego czeka≥y, øe bÍdzie
pierwszym polskim Papieøem - najwyøszym autorytetem
úwiata chrzeúciaÒskiego.  NastÍpnego dnia rano byliúmy
wszyscy w katedrze na Manuka, na celebrowanej przez
Kardyna≥a Mszy åw.

fot.z archiwum Wandy Soczyñskiej

W czasie po�wiêcenia Klubu Or³a Bia³ego - dzieci Szko³y
Polskiej Krzysio Soczyñski i Gizela Gerula wrêczaj¹
kwiaty.

Drugi raz goúciliúmy Go w Kanberze, juø jako Papieøa
Jana Paw≥a II, wtedy by≥ bardzo bliski naszym sercom.
Wynios≥y, dostojny i powaøny w swych bia≥ych szatach,
ujrzawszy transparent ÑPolacy z Kanberyî i skupionπ
pod nim grupÍ bliskich i Jego sercu RodakÛw z bia≥o-
czerwonymi chorπgiewkami. Zrobi≥ znak krzyøa i
uúmiechnπ≥ siÍ do nas ze swego pojazdu papieskiego.
Modliliúmy siÍ za Niego przez ca≥π MszÍ åw.

Polacy z Kanbery witaj¹ Papie¿a Jana Paw³a II przed Msz¹
�wiêt¹ na stadionie, podczas wizyty w 1987 roku

fot.z archiwum Heleny Wodziñskiej

By≥ jeszcze raz w Australii kanonizujπc pierwszπ
australijskπ úwiÍtπ - Mary McKillop, ale do Kanbery juø
nie zawita≥.

Helena WodziÒska
WrzesieÒ 1998

KOMUNIKAT
RADY ORGANIZACJI POLSKICH w

A.C.T.

W zwiπzku z 20-tπ rocznicπ pontyfikatu
Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II-go

Rada Organizacji Polskich na Australijskie
Terytorium Sto≥eczne

oraz
Superior Oúrodka im. Jana Paw≥a II-go

zapraszajπ dzieci, m≥odzieø i wszystkich
chÍtnych do wziÍcia udzia≥u w konkursie

plastycznym zatytu≥owanym

ÑOJCIEC åWI TY W MOIM ØYCIUî.
 Wystawa prac oraz rozstrzygniÍcie

konkursu nastπpi podczas uroczystoúci
zwiπzanych z ods≥oniÍciem tablicy

pamiπtkowej w Oúrodku.

Prace naleøy sk≥adaÊ u ksiÍdza Waldemara
Szczepaniaka do dnia 1 paüdziernika 1998

roku.

Na zwyciÍzcÛw czekajπ ciekawe nagrody.

* Us³ugi kosmetyczne

* Masa¿

* Produkty do pielêgnacji
w³osów firmy

Foltene Research

* Kosmetyki do
pielêgnacji cery

Irena Rymasz
Body and Skin Care Centre
Unit 20, Upstairs Style Arcade
15 Franklin Street Manuka ACT 2603
Tel 6232 7244
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Choroba niewstydliwa

Z cyklu: ÑSkπd My to Znamyî
Pozornie, absolutnie nie moøna poznaÊ, øe dana osoba
choruje na tÍ niewstydliwπ chorobÍ, bo nie widaÊ
øadnych objawÛw. Jest wiÍc osobπ towarzyskπ,
rozmownπ, przyjacielskπ, ale czÍsto nas zadziwia swoim
oczytaniem i wykazuje siÍ pamiÍciπ lepszπ od nas
zdrowych! Objawy choroby ukazujπ siÍ w pe≥ni kiedy
na przyk≥ad taka pani Krysia bierze do rÍki gazetÍ -
dziennik czy tygodnik i nerwowo przewraca kartki. Oczy
ma b≥yszczπce, jest wyraünie podniecona: -Jest! - wo≥a -
ktÛra z was ma d≥ugopis? - Co jest? Ano, KRZYØ”WKA.

Znacie drodzy Czytelnicy takie osoby chore na
niewstydliwπ? Znacie! No to pos≥uchajcie. Jest to o wiele
gorsze od oglπdania albumÛw rodzinnych - bo nie
moøesz potakiwaÊ a myúleÊ o czymú innym jak pani
domu pokazuje ci fotografie wπsatych dziadkÛw i
strasznych bobasÛw. Nie moøesz uciekaÊ gdzie pieprz
roúnie ani schowaÊ siÍ w toalecie. Dlaczego? Odpowiedü
prosta! Jak Ñdasz nogÍî to na drugi dzieÒ ca≥e miasto
bÍdzie wiedzia≥o, øe niby taka inteligentna a nie ma
pojÍcia o rozwiπzywaniu KRZYØ”WEK. Przewaønie na
pytanie w rodzaju - Co to jest RAKAS?, ty tÍpota
krzyøÛwkowa odpowiadasz - Ach tak, wiem doskonale,
mam na koÒcu jÍzyka, zaraz sobie przypomnÍ - ale w
gruncie rzeczy nie masz zielonego pojÍcia, czego oni od
ciebie chcπ! Masz natomiast chÍÊ schowaÊ siÍ w mysiπ
dziurÍ, taka siÍ czujesz g≥upia.

Kiedyú czyta≥am w ÑPrzekrojuî, øe ten kto wynalaz≥
krzyøÛwki powinien siedzieÊ w piekle na wieki wiekÛw.
Jak ktoú z CzytelnikÛw ma w domu takπ chorπ osobÍ - to
wie doskonale jak to wyglπda. Jak widzi siÍ øonÍ czy
siostrÍ otwierajπcπ gazetÍ - to lepiej od razu zamknπÊ siÍ
w pokoju lub iúÊ na piwo. Znamy takich co w úrodku
nocy budzπ siÍ gwa≥townie i wo≥ajπ: - Wiem, wiem, ten
UKAZ to dawny carski rozkaz - po czym zrywajπ siÍ z
≥Ûøka, biegiem do telefonu: - Helenko, to ty? Mam, mam,
przypomnia≥am sobie! - Co siÍ sta≥o? - wo≥a z tamtej
strony zaspana Helenka - czy ty wiesz ktÛra godzina? -
Niewaøne, znalaz≥am to S£OWO!

Inni chorzy na tÍ niewstydliwπ chorobÍ siedzπ przy
stole zawalonym s≥ownikami (najwiÍcej s≥ownikÛw
wyrazÛw obcych) oraz encyklopediami. Grzebiπ, grzebiπ,
przewracajπ kartki - nie daj Boøe zbliøyÊ siÍ, bo bÍdzie
awantura. I po co im to? Czy jest z tego jakiú poøytek?
Moøna coú zarobiÊ? Coú straciÊ? - Nie - odpowiadajπ. -
Rozwiπzywanie KRZYØ”WEK to jest wielce kulturalna
rozrywka i Êwiczenie pamiÍci. I mÍczπ siÍ dalej.

ZaczÍ≥am siÍ wiÍc interesowaÊ KRZYØ”WKAMI i
myúlÍ, øe ta wpania≥a kulturalna rozrywka musi byÊ
bardzo popularna, albowiem krzyøÛwki moøna znaleüÊ
w wielu czasopismach. Zauwaøy≥am, øe sπ krzyøÛwki,
w ktÛrych nawet ja, tÍpota krzyøÛwkowa, potrafiÍ
odgadnπÊ kilka hase≥. Ale sπ rÛwnieø takie, øe ten kto je
uk≥ada≥ powinien znaleüÊ siÍ w piekle po wsze czasy za
moralne torturowanie bliünich. ÑKonia z rzÍdemî temu
kto rozwiπøe chociaø po≥owÍ. MÛwiÍ tu o ksiπøeczkach
wydawanych w Polsce, a znajdujπcych siÍ w naszych
polskich punktach sprzedaøy prasy. W≥aúnie trzymam
w rÍku to cudeÒko, teraz rozumiem dlaczego wiele osÛb
prÛbujπcych rozwiπzaÊ tÍ potwornoúÊ dostaje chronicznej
migreny, cierpi na bezsennoúÊ i leøπc w ≥Ûøku gada do
siebie albo zrywa siÍ z krzykiem, bo nawet w nocy te
okropne s≥owa - potworki siedzπ w ich biednych g≥owach.
Nie wierzycie drodzy Czytelnicy? No to pos≥uchajcie.

 Ksiπøeczka ta nosi nazwÍ Ñ100 Panoramicznych
KrzyøÛwekî. Jest teø 200, 300 lub 500. Wydane w Polsce,
w CzÍstochowie jako miesiÍcznik. Redaktor Naczelny -
pan JÍdruú Ta≥aj. A teraz czytam hase≥ka - rozwiπzania:
ÑZrÛb komu dobrze to ci da po ziobrzeî, ÑKobieta siÍ
rodzi, gdy rodziî, ÑAlimenty - bagaø dla gaøî, ÑMa wielki
wstrÍt do ma≥ych rentî, Ñ£agodna mowa, pewna
namowaî, ÑZapa≥ka na dwoje, butelka na razî, (stare i
znane), ÑRanek to panekî, ÑGniew øal za sobπ prowadziî,
ÑDobre dziatki to skarb matkiî, itd, itp. Co jedno hase≥ko
to mowa nasza ojczysta coraz piÍkniejsza. A same s≥Ûwka,
ktÛre potrzebujemy znaÊ? ProszÍ bardzo: duch bojowy -
morale, droga rÛwnoleg≥a do frontu - rokada, klamra
spinajπca - ankra, ubija únieg - retrak, rodzaj kaczki -
krakwa...

Na marginesie tej ksiπøeczki dajπ ci úciπgawki -
podajemy trudniejsze wyrazy: afty, akant, fuzel, sard,
frokar, rapt, oran, raszka, aar, asz, obi, pad, ort, zak,
amonal, kiat, inwit, ceza, zygota, onager, zymaza, has,
zan, tana, kana, danser, goran, atara - chyba wystarczy!
Od samego pisania moøe rozboleÊ g≥owa. Ale jeszcze
jeden stworek-potworek: åLIWODARTYL. Pytam siÍ
wiÍc uprzejmie, w jakim s≥owniku czy encyklopedii
moøna znaleøÊ te úliczne polskie - niepolskie s≥Ûweczka?
Skπd redakcja ÑPanoramicznych KrzyøÛwekî czerpie te
s≥owa - dziwolπgi?

Nie ma siÍ co dziwiÊ, øe nawet ci najbardziej zawziÍci
wrzucajπ owe ksiπøeczki do kosza w po≥owie puste, bo
nawet najcierpliwsi majπ swoje granice wytrzyma≥oúci.
A ja wyciπgnÍ≥am taki w≥aúnie egzemplarz z kosza na
úmieci no i tak powsta≥ ten felieton. Na zakoÒczenie
jeszcze parÍ hase≥ek: ÑI mucha nie bez brzuchaî, ÑPolityka
psuje charakterî, ÑØycie jest niewolnikiem marzeniaî.
Pe≥ne filozoficznej g≥Íbi, prawda?

PiÍknie siÍ k≥aniam.
Irena ålaska

Dear Editor,
My parents receive your
magazine and they are
grateful for this as they
enjoy reading it and find
it informative.  Unfortu-
nately, I cannot read or
write in the Polish lan-
guage, although I can

speak it at a very basic level.  I therefore do not have
the pleasure of being able to read your magazine.
Nonetheless I am keen to support your organisa-
tion and enclose a cheque for $50 accordingly.  Please
continue to forward your magazine to my parents
at their address.

A.J. Grzadka
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Mia≥o byÊ o dzielnicy ambasad, ale 9 sierpnia z wielkim
hukiem i wrzawπ otwarto nowe centrum handlowe w
Gungahlin. Pobieg≥am wiÍc tam z aparatem
fotograficznym i od razu teø dzielÍ siÍ z czytelnikami
wraøeniami, bo potem mogÍ zapomnieÊ.

Ale najpierw o samej dzielnicy. Kanberski czwarty
satelita (po Woden, Belconnen i Tuggeranong) jest obecnie
najm≥odszπ dzielnicπ i trzeba przyznaÊ bardzo dobrze
usytuowanπ. - Jeden krok do Sydney - mÛwiπ
mieszkaÒcy... Dzielnica ta, oficjalnie otwarta w 1991 roku,
sk≥ada siÍ z kilku mniejszych dzielnic, z ktÛrych
najstarsza to Palmerston. Trudno sobie wyobraziÊ, øe
jeszcze kilka lat temu by≥o tu szczere pole, na ktÛrym
pas≥y siÍ krowy i owce. Po oficjalnym otwarciu domy
zaczÍ≥y rosnπÊ jak grzyby po deszczu - i o dziwo,
architektura czÍsto bardzo ciekawa - ganeczki, werandki,
fikuúne ozdoby. TrochÍ zmiany na lepsze po przewaønie
pude≥kowych domkach w Tuggeranong.
Posadzono tu teø wiele europejskich
drzew ale na efekty trzeba trochÍ
poczekaÊ. Natomiast juø teraz moøna
podziwiaÊ úliczne ogrÛdki przy kaødej
Ñrezydencjiî, a zw≥aszcza teraz, z
poczπtkiem wiosny sπ zielone i kolorowe.

Warto teø wiedzieÊ, øe nazwa Gungahlin
pochodzi od aborygeÒskiego s≥owa
Ñgoogarlineî, co znaczy Ñdom bia≥ego
cz≥owiekaî. A wiÍc rÛs≥ sobie ten
Ñgungahlinekî przez lata, bo ludzie
úpiesznie wykupywali tam ziemiÍ i
budowali domy swych marzeÒ - ceny by≥y
niøsze niø w renomowanych dzielnicach.
PotÍøne Gungahlin sk≥ada siÍ z wielu
mniejszych dzielnic mieszkaniowych, z
ktÛrych jak wspomnia≥am poprzednio
najstarsze to Palmerston. NastÍpne to Nicholls i rÛwnieø
bardzo trudna do wymÛwienia aborygeÒska nazwa
Ngunnawal. Nied≥ugo teø zaludniπ siÍ nastÍpne:
Amaroo, Harrison, Franklin, Casey, Kinlyside. NiektÛre
z tych dzielnic jak Palmerston i Nicholls maja swoje ma≥e
Ñshoppingiî, ale ciπgle czeka≥o siÍ na wybudowanie
obiecanego nowego, potÍønego kompleksu handlowego.
Mia≥o to odciπøyÊ mieszkaÒcÛw od jazdy do ciπgle
zat≥oczonego Dickson i inych Ñshopping centresî. Tym
razem urbaniúci i architekci chcieli stworzyÊ coú bardzo
oryginalnego - Ñcity-village-styleî. Czy projekt siÍ uda≥?
Niech na to odpowiedzπ mieszkaÒcy ÑGoogarline - Domu
Bia≥ego Cz≥owiekaî. Wraz z budowπ domÛw powsta≥o
wiele obiektÛw uøytecznoúci publicznej, a wiÍc dwie

szko≥y, Centrum Medyczne, w ktÛrym przyjmuje kilku
lekarzy, Child Care Centre oraz Klinika Zdrowia dla dzieci.
Sπ teø dentyúci i weterynarz. Koúcio≥a na razie nie ma,
ale ludzie rÛønych wyznaÒ - katolicy, baptyúci,
ewangelicy poczπtkowo zbierali siÍ w wynajÍtych
prywatnych pomieszczeniach. Od pewnego czasu
naboøeÒstwa odbywajπ siÍ w sali gimnastycznej szko≥y
katolickiej w Nicholls, gdzie ustawia siÍ prowizoryczny
o≥tarz. Sporo wiernych przychodzi do tego Domu
Boøego, a w niedzielÍ juø z daleka s≥ychaÊ organy, na
ktÛrych gra podobno nasza rodaczka.

Siedem lat czekali mieszkaÒcy Gungahlin na otwarcie
nowego centrum handlowego - Gungahlin Marketplace.
Otwarcie tego giganta na poczπtku sierpnia poprzedzone
by≥o wielkπ reklamπ telewizyjno-radiowπ. By≥o nawet
specjalne wydanie The Chronicle Souvenir Edition W dniu
otwarcia kilkunastotysiÍczny t≥um z ca≥ej Kanberry zjawi≥

siÍ w Marketplace, po czÍúci z ciekawoúci
jak to ÑNowe Miasto w Poluî wyglπda,
ale przede wszystkim zwabiony
reklamami, specjalnymi cenami
promocyjnymi, w czym rej wodzi≥
Woolworths. W dniu otwarcia
Marketplace odwiedzi≥o 22 tysiπce osÛb.
Przed wejúciem do Woolwortha na
widocznym miejscu wisia≥ napis:
ÑCzekanie z wÛzkiem do kasy -1,5
godzinyî. A kolejka by≥a taka d≥uga -
widok raczej niezwyk≥y w Kanberze, øe
przypomina≥a kolejkÍ po papier
toaletowy w Polsce w latach 60-tych. Ale
ludzie stali grzecznie, nikt siÍ nie k≥Ûci≥,
nie pcha≥, tylko ma≥e dzieci zmÍczone
siedzia≥y na za≥adowanych towarem
wÛzkach, czÍsto bezpoúrednio na

ogromnych tacach z miÍsem.
Oblecia≥am, popatrzy≥am, zrobi≥am kilka fotografii. -

Ja nie stanÍ≥abym w tej kolejce, gdyby nawet by≥o pÛ≥
darmo - stwierdzi≥a moja latoroúl, ktÛra przysz≥a
pomagaÊ mi przepychaÊ siÍ przez t≥um i nie ugrzÍznπÊ
w b≥ocie na niedokoÒczonym parkingu.

Po wyjúciu z Marketplace zainteresowa≥am siÍ stojπcym
niedaleko budynkiem. Wyglπda trochÍ dziwacznie lecz
jest bardzo uøyteczny. Znajduje siÍ tam bowiem stacja
policji oraz straøy poøarnej jak rÛwnieø karetek
pogotowia, czyli tzw. ÑJoint Emergency Services Centreî.
Otwarta w lutym przez Garego Humphriesa jest
unikatem na skalÍ australijskπ.

Otwarcie Citymarket Gungahlin 9.8.1998 roku
fot.. Irena �laska-Bell

G³ówne wej�cie nowego centrum
handlowego w Gungahlin

dokoñczenie na str. 20
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Ania Kamiñska

Ania KamiÒska ma 14 lat. Mieszka w Warszawie.
Tam teø chodzi do Ûsmej klasy szko≥y podstawowej
im. Wojska Polskiego. Pisze wiersze od kilku juø
lat. Nigdzie dotπd nie by≥y one publikowane.   Poza
poezjπ Ania interesuje siÍ rÛwnieø astronomiπ i
geografiπ.

czas
czas jest rw¹c¹ rzek¹ Wszech�wiata,
jest zawsze, a nigdy go nie mamy.
jest wieczny, niezniszczalny,
by³ na pocz¹tku, bêdzie do koñca.
jest nieustêpliwy i nie cofa siê przed niczym,
kieruje wszystkim i wszystko przetrzyma.
leczy rany i nas zabija.
lecz my, ludzie, mniejsi od planet i gwiazd
mamy co� ponadczasowego, co� co nie umiera z

nami.
ka¿de z³o kiedy� bêdzie naprawione,
ka¿da wiedza zast¹piona przez inn¹,
lecz prawdziwa mi³o�æ pozostanie niezniszczalna
i z czasem bêdzie ros³a wiêksza i g³êbsza

Piêkno
szuka³am Piêkna na �wiecie
zajrza³am w najg³êbsz¹ przepa�æ
wzbi³am siê ponad chmury
miota³o mn¹ na falach
i lecia³am przez czyste niebo
lecz gdy mi skrzyd³a podciêto
i b³¹dziæ ju¿ nie mog³am
usiad³am obok Ciebie
i Piêkno wreszcie znalaz³am
w ka¿dym Cz³owieku tak ma³ym
przy ogromie �wiata
¿e go nie zauwa¿y³am.

Ró¿aniec
¯ycie jest jak modlitwa:
Czasem modlisz siê szczerze,
A czasem niedbale.
Czasem wszystko rozumiesz,
A czasem nic wcale.
Czasem modlisz siê gor¹co,
A czasem mówisz z pamiêci.
Czasem modlisz siê z mi³o�ci,
A czasem z niechêci.

¯ycie to jeden d³ugi ró¿aniec.

Pora  z³otych li�ci
Ksiê¿niczka Ziemia zmêczona ziewa,
Grzebieniem wiatru czesze w³osy drzew
I tak cudownie, cichutko �piewa,
S³ucha jej ka¿dy li�æ i krzew.

Ksiê¿niczka piêkna k¹pie siê, pluska
W bezkresnej toni kosmicznej,
Myje dok³adnie ka¿d¹ trawkê
Na swej twarzy prze�licznej.

Maluje usta jarzêbin szmink¹,
Swe rude, br¹z i blond loki.
Upina starannie kasztanów spink¹,
Ubiera siê w szare ob³oki.

Ksiê¿niczka Ziemia p³acze rzewnie,
W ¿a³obê ustraja �wiat ca³y,
Bo wiatr odegna³ ptaki pewnie,
- Sp³oszone poucieka³y.

W³adczyni ubra³a siê w bia³¹ koszulê,
Zimnego powietrza g³êboki wdech wziê³a,
Z ca³¹ przyrod¹ po¿egna³a siê czule
I w cichym zak¹tku wszech�wiata usnê³a....

Ziarenko piasku
Cisza...
S³ychaæ tylko jak piasek w klepsydrze
Przesypuje siê nieustannie.
Pospiesznie krêc¹ film - dokumentalny.
A ja nie mogê uciec
I schowaæ siê te¿ nie mogê.
Bo ka¿de ziarenko piasku,
Ka¿da klatka utrwalona -
To ja...
Potem bêdzie huczna premiera.
Obejrz¹ film kilka razy
I od³o¿¹ w zapomnienie
Do olbrzymich kartotek.
Mo¿e kiedy� poka¿¹ go jako antyk,
A ludzie bêd¹ siê dziwiæ, co za starocie siê tu

pa³êtaj¹.
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ANTYPODY BLIØEJ KRAJU
Spotkaniem z miejscowπ Poloniπ w Sanktuarium
Maryjnym w Essendon - jednej z dzielnic Melbourne -
zakoÒczy≥a siÍ w niedzielne popo≥udnie 28 czerwca br.
niezwykle udana wizyta polskich parlamentarzystÛw na
tym najdalszym kontynencie, jakim bez wπtpienia jest
Australia.

Pod przewodnictwem marsza≥ka Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej, pani prof. Alicji Grzeúkowiak,
goúci≥a w Australii 5-osobowa delegacja polskiego
Parlamentu, w sk≥ad ktÛrej wchodzili rÛwnieø
wicemarsza≥ek Senatu RP pan Tadeusz Rzemykowski,
przewodniczπcy Sejmowej Grupy Polsko-Australijskiej
w Parlamencie RP pose≥ AWS Bernard Szweda, oraz pani
Krystyna £ybacka, pose≥ SLD i pan Pawe≥ Abramski -
senator RP z ramienia AWS.

Wczesnym rankiem, bo o 5.25 lπdowali 22 czerwca na
lotnisku w Sydney parlamentarzyúci polscy i bez chwili
naleøπcego siÍ im odpoczynku rozpoczÍli
tÍ siedmiodniowπ wizytÍ.  Delegacja
powitana zosta≥a przez dyrektora
Parlamentu Federalnego Australii pana
Richarda Coventry, a wúrÛd witajπcych
byli rÛwnieø przedstawiciele rzπdu
stanowego Nowej Po≥udniowej Walii oraz
dyplomaci RP, ambasador pan Tadeusz
Szumowski i konsul generalny RP,
minister pe≥nomocny pan Wies≥aw
Osuchowski, pe≥niπcy jednoczeúnie rolÍ
gospodarza podczas wizyty polskich
parlamentarzystÛw na antypodach.

Oczywiúcie by≥y teø kwiaty od
miejscowej Polonii i niezwykle napiÍty
plan tej wizyty, ktÛry rozpoczπ≥ siÍ tuø po
...przylocie.  Spotkanie z gubernatorem
stanu Nowa Po≥udniowa Walia, The Hon.
Gordonem Samuelsem AC, ktÛre
zaplanowano na godzinÍ 15.00,
poprzedzi≥o jeszcze zwiedzanie miasta,
≥πcznie z przejazdem ko≥o wspania≥ej
sydnejskiej opery, wizytÛwki tego piÍknego miasta -
gospodarza igrzysk olimpijskich SYDNEY 2000.  W
godzinach wieczornych dostojnych goúci przyjmowa≥
konsul generalny RP, minister pe≥nomocny Wies≥aw
Osuchowski z ma≥øonkπ, a by≥o to jednoczeúnie spotkanie
z przedstawicielami sydnejskiej Polonii.  By≥ koncert
skrzypcowy, Hymn Narodowy i niezwykle wzruszajπce
spotkania z najstarszπ, bo powojennπ emigracjπ,
weteranami walk o Tobruk, Monte Cassino - ktÛrzy juø
nigdy pÛüniej nie mieli okazji stπpaÊ po Ojczystej Ziemi.
Dla nich spotkanie w Konsulacie Generalnym z
przedstawicielami najwyøszych w≥adz Rzeczypospolitej
- to spotkanie z Ojczyznπ Matkπ.

NastÍpny dzieÒ - to spotkania w Parlamencie NPW,
oraz rozmowy z Komitetem ds. Legislacyjnych Australii.
W porze australijskiego lunchu - wydanego na czeúÊ pani
Marsza≥ek Senatu RP Alicji Grzeúkowiak, oraz delegacji
parlamentarnej w gmachu Parlamentu NPW - prezes
Rady Legislacyjnej, The Hon. Max Willis MLC, oraz
przewodniczπcy Zgromadzenia Legislacyjnego, The Hon.

Reportaø Stanis≥awa Imosy z Melbourne
John Murray - niezwykle mi≥o mÛwili o Polsce, kraju
gdzie zapoczπtkowany zosta≥ upadek systemu
totalitarnego, gdzie dziú otwiera siÍ szansa wspÛ≥pracy i
wymiany towarÛw.  Warto dodaÊ, øe t≥umaczem by≥
znany dzia≥acz polonijny z Kanbery dr Jerzy Klim, ktÛry
zresztπ towarzyszy≥ delegacji przez ca≥y okres ich pobytu
w Australii.

Jeszcze tego samego dnia w godziniach
popo≥udniowych by≥ odlot do stolicy Australii Kanbery,
gdzie parlamentarzystÛw RP witali m.in.
przewodniczπcy Australijsko-Polskiej Grupy
Parlamentarnej The Hon. N. Hicks MP, pani Agata
Szumowska - ma≥øonka ambasadora RP, oraz pani Beata
StoczyÒska - radca Ambasady RP w Kanberze.  Wprost
z lotniska delegacja uda≥a siÍ na spotkanie z prezydentem
Senatu Australii The Hon. Senator Margaret Reid oraz z
przewodniczπcym Izby ReprezentantÛw The Rt Hon I.

Sinclair.  KolacjÍ na czeúÊ pani
marsza≥ek Alicji Grzeúkowiak
wydawa≥ w Kanberze Prezydent
Senatu Australii oraz Przewodniczπcy
Izby ReprezentantÛw.

åroda, to spotkania z cz≥onkami
Komisji Parlamentarnej Spraw
Zagranicznych, Obrony i Handlu, oraz
gubernatorem generalnym Australii
Sir William Deane AC KBE -
reprezentujπcym krÛlowπ EløbietÍ II.
NastÍpne godziny poúwiÍcone zosta≥y
na spotkanie z kombatantami i
miejscowπ Poloniπ w okaza≥ym Domu
Polskiego Kombatanta, mieszczπcym
siÍ w centrum stolicy Australii, oraz
wizyta w Oúrodku Jana Paw≥a II, gdzie
ks. proboszcz Waldemar Szczepaniak
mÛg≥ przedstawiÊ parlamentarzystom
polskim oúrodek spe≥niajπcy rolÍ
kolebki naszej - polskiej - wiary
chrzeúciaÒskiej.  Lunchem w

Parlamencie Australii podejmowa≥ paniπ marsza≥ek oraz
polskπ delegacjÍ przewodniczπcy Polsko-Australijskiej
Grupy Parlamentarnej, pan Noel Hicks, po czym
delegacja mia≥a okazjÍ przys≥uchiwaÊ siÍ sesji pytaÒ w
Izbie ReprezentantÛw, a nastÍpnie w Senacie.  Tutaj pani
Marsza≥ek Senatu RP dozna≥a szczegÛlnego zaszczytu,
gdyø zosta≥a poproszona przez Prezydenta Senatu,
Senator Margaret Reid, o zajÍcie honorowego miejsca
obok siebie jako przewodniczπcej sesji.  Dalsze
popo≥udniowe godziny wizyty w Kanberze, to spotkanie
pani Marsza≥ek i ca≥ej delegacji z ministrem spraw
zagranicznych Australii The Hon. Aleksandrem
Downerem, oraz ministrem ds. zagranicznych Gabinetu
Cieni opozycji laburzystowskiej, The Hon. Laurie
Breretonem.

Jednym z waøniejszych - co osobiúcie podkreúla pani
marsza≥ek Senatu Alicja Grzeúkowiak - by≥o spotkanie z
wicepremierem Australii The Hon. Timem Fisherem,
ktÛry jest jednoczeúnie ministrem handlu Australii.

Marsza³ek Senatu RP
prof. Alicja Grze�kowiak

fot. St. Imosa

dokoñczenie obok
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ANTYPODY BLIØEJ KRAJU  - dokoñczenie
Kolacjπ tego dnia przyjmowa≥ delegacjÍ ambasador RP
w Kanberze, Tadeusz Szumowski.

Czwartek, to odlot do Adelajdy - stolicy Po≥udniowej
Australii - gdzie po ceremonii powitania, w ktÛrej ze
strony polskiej uczestniczyli prezes Zarzπdu Krajowego
SPK, pan Jerzy Misiak z ma≥øonkπ, prezes Federacji
Organizacji Polskich w Po≥udniowej Australii, pan JÛzef
Glapa z ma≥øonkπ, oraz grupa miejscowej m≥odzieøy,
nastπpi≥ wyjazd do rezydencji Gubernatora Stanu
Po≥udniowa Australia i spotkanie z Sir Eric Nealíem.
Tego dnia lunchem przyjmowa≥ delegacjÍ
przewodniczπcy Parlamentu The Hon. John Oswald, oraz
przewodniczπcy Rady Legislacyjnej The Hon James
Irwin. Po po≥udniu delegacja mia≥a okazjÍ pojechaÊ do
pobliskiego Cleland National Park, gdzie spÍdzi≥a nieca≥π
godzinÍ oglπdajπc australijskie zwierzÍta i ptaki.  Delegaci
mieli rÛwnieø okazjÍ sfotografowaÊ siÍ z misiem koala.
Godziny wieczorne jak zwykle delegacja poúwiÍci≥a na
spotkanie z Poloniπ w Domu Polskim przy 232 Angus
Street, mieszczπcym siÍ w centrum Adelajdy.
UroczystoúÊ powitania oraz z≥oøenia wieÒca pod
Pomnikiem Ofiar Katynia, to jedne z najwaøniejszych
chwil w tym mieúcie dla miejscowej Polonii.  Piπtek juø o
9.30 rano - to spotkanie z parlamentarnym sekretarzem
premiera stanu Po≥udniowa Australia, panem Steve
Condousem MP, po czym by≥ juø tylko wyjazd na
lotnisko.  Odlot do Melbourne - najwiÍkszego skupiska
Polonii na tym kontynencie.  Tu konsul honorowy RP dr
£uk-Kozika wraz z ma≥øonkπ - pe≥nili rolÍ witajπcych.
Jeszcze tego samego dnia by≥o spotkanie z
przewodniczπcym Rady Legislacyjnej Parlamentu
Wiktorii, The Hon Bruce Chamberlainem i innymi

parlamentarzystami, oraz zwiedzenie Parlamentu
Wiktorii.  Sobota, to przedostatni juø dzieÒ  wizyty
polskiej delegacji, rozpoczÍ≥a siÍ od spotkania z
gubernatorem Wiktorii Sir Jamesíem Gobbo AC.

Opiekujπcy siÍ delegacjπ z ramienia Rzπdu Federalnego
Australii - Richard Coventry, zaplanowa≥ australijski
relaks - czyli wizytÍ na meczu sportu narodowego tego
kraju - footi, a wiÍc Australian Rules.  Kiedy pÛüniej
zapyta≥em paniπ Marsza≥ek, jakie ma wraøenia o tym
spotkaniu, to us≥ysza≥em:  Ñprzyznam, øe naprawdÍ mi siÍ
podoba≥o to widowisko.  To jest trudny sport, ale widzowie
autentycznie pasjonujπ siÍ podczas tego meczu.  Napewno
trudno wprowadziÊ bÍdzie go w naszym kraju, bo z tego co
mieliúmy okazjÍ widzieÊ, to jest naprawdÍ sport narodowy tylko
tego krajuî.

Godziny popo≥udniowe to oczywiúcie ponowne
spotkanie z Poloniπ, tym razem w Polskim Centralnym
Oúrodku Sportowym w Albion.  Tu w≥aúnie nastπpi≥
uroczysty moment wrÍczenia dyplomu Ministra Spraw
Zagranicznych RP, przyznanego za wybitne zas≥ugi dla
kultury polskiej w minionym 1997 roku, jaki zosta≥
przyznany Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu
Kultury Polskiej PolArtí97.  Dyplom z rπk Marsza≥ka
Senatu pani prof. Alicji Grzeúkowiak odebra≥
przewodniczπcy PolArtí97, pan Andrzej SoszyÒski.  Sala
w Albion by≥a wype≥niona do ostatniego miejsca, a
wystÍp Zespo≥u Pieúni i TaÒca Polonez - pod dyrekcjπ pani
Janiny Czech, ktÛry jest wizytÛwkπ polonijnej Australii -
nagradzany by≥ gromkimi oklaskami.

Niedziela by≥a dniem powrotu do kraju polskiej
delegacji.  Jednak juø o 10.00 rano dzieÒ rozpoczyna siÍ
Mszπ åwiÍtπ, odprawianπ w Sanktuarium Maryjnym w
Essendon, gdzie ks. Ludwik Ryba modli siÍ wraz z licznie

zebranπ Poloniπ o naszπ
OjczyznÍ - PolskÍ, o szczÍúliwy
powrÛt do kraju delegacji
Senatu i Sejmu.  Tuø po Mszy
åwiÍtej ma miejsce uroczyste
z≥oøenie wieÒca przed
Krzyøem KatyÒskim - ktÛrego
dokonuje pani Marsza≥ek
Senatu, a nastÍpnie wszyscy
pozostali cz≥onkowie delegacji
oddajπ ho≥d poleg≥ym w
Katyniu.  Warto dodaÊ, øe
jedyny w Melbourne polski
koúciÛ≥ poúwiÍci≥ w 1973 roku
najwiÍkszy z PolakÛw -
wÛwczas kardyna≥ - Karol
Wojty≥a, obecny papieø.

Hymnem Narodowym oraz
spotkaniem z rodakami
zakoÒczy≥a siÍ niezwykle
pracowita wizyta polskich
parlamentarzystÛw w Aus-
tralii.  Zabrak≥o czasu na
odpoczynek, na d≥uøsze
spotkanie z miejscowπ florπ i
faunπ.  Moøe nastÍpnym
razem.

Stanis≥aw Imosa

Delegacja Parlamentu RP w Sanktuarium Maryjnym Essendon 28.6.1998 r.  Od lewej:
dr Jerzy Klim, t³umacz delegacji, konsul honorowy RP w Wiktorii dr Jerzy £uk-Kozika,
pose³ Bernard Szweda, senator Pawe³ Abramski, konsul generalny RP Wies³aw
Osuchowski, pose³ Krystyna £ybacka, marsza³ek Senatu RP prof. Alicja Grze�kowiak,
osoba z Polonii, prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Andrzej Go�dzicki,
ambasador RP dr Tadeusz Szumowski, pani Go�dzicka, cz³onek Zarz¹du
Stowarzyszenia im. T. Ko�ciuszki Zdzis³aw Drzymulski.
fot. Stanis³aw Imosa
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...
I o co siÍ by≥o k≥ÛciÊ?
Warszawska policja przedstawi≥a dotychczasowy bilans
akcji ÑMa≥olatî. W maju wylegitymowano w nocy na
ulicach 300 nieletnich, 47 odwieziono do policyjnej izby
dziecka. Jest to o 20% mniej niø rok temu. Policja, ktÛra
teoretycznie ma obowiπzek wy≥apywaÊ nieletnich takøe
w kawiarniach czy dyskotekach nigdy tego dotπd nie
zrobi≥a. AkcjÍ ÑMa≥olatî popiera 84% obywateli, dzia≥ania
policji w ramach tej akcji nawet 88%...

(Donosy, 15.6.98)
Z portu szczeciÒskiego
uciek≥ przed kontrolπ celnπ duÒski statek. Zatrzymany
zosta≥ na morzu, za≥oga okaza≥a siÍ w wiÍkszoúci pijana.

(Donosy, 19.6.98)
Prezydent szykuje
swojπ mapÍ 17 wojewÛdztw, a jego personel dwoi sie i
troi, øeby wykrÍciÊ, øe poprzednie zapowiedzi
Aleksandra Kwaúniewskiego, øe kaøda liczba od 12 do
17 jest dobra, to wcale nie by≥o k≥amstwo. Wychodzi im
úrednio.

(Donosy, 22.6.98)
Rzecznik rzπdu
ujawni≥ wyniki symulacji wynikÛw wyborÛw
parlamentarnych w zaleønoúci od sposobu podzia≥u kraju
na okrÍgi wyborcze, czyli wojewÛdztwa. Wynika z nich,
øe przy wariancie 12 wojewÛdztw obecna koalicja osiπga
najlepsze wyniki (zak≥adajπc oczywiúcie, øe ludzie bÍdπ
g≥osowac tak, jak w ostatnich wyborach). Zdaniem
Leszka Millera wyjaúnia to, dlaczego rzπd tak bardzo
chcia≥ 12 wojewÛdztw. Hmmm... tak sobie myúlÍ, øe moøe
to teø wyjaúnia dlaczego SLD nagle przesta≥o popieraÊ
ten wariant?

(Donosy, 25.6.98)
W ìPanu Tadeuszuî rolÍ Zosi
zagra Alicja Bachleda-Coruú, 15-latka z Krakowa (cÛrka
wiceministra i bratanica burmistrza Zakopanego, wiÍc
ludzie juø mÛwiπ, øe rolÍ ma po znajomoúci...).

(Donosy, 26.6.98)
Ministerstwo Spraw WewnÍtrznych
opracowa≥o listÍ ras psÛw niebezpiecznych, ktÛrych
hodowla bÍdzie wymaga≥a zezwolenia. Lista zawiera aø
33 rasy. Nie za bardzo wiadomo co z mieszaÒcami, ktÛre
teø potrafiπ byÊ niebezpieczne.

(Donosy, 30.6.98)
Na Ba≥tyku w okolicach Jaros≥awca
samolot SU22 wystrzeli≥ pocisk blisko statku
wycieczkowego, trafiajπc w wodÍ 50m od niego (jak
mÛwiπ ludzie ze statku), albo Ñco najmniej 200mî (jak
mÛwiπ wojskowi). Strony oskarøajπ siÍ wzajemnie - o
strzelanie do ludzi i o p≥ywanie w miejscu zakazanym.
Wszyscy sπ za to zgodni, øe bezpoúredniego trafienia nikt
by nie przeøy≥.

(Donosy, 1.7.98)
Wicepremier Leszek Balcerowicz
odda≥ do zoo kozÍ podarowanπ mu przez uczestnikÛw
piπtkowej demonstracji rolnikÛw. Ministerstwo FinansÛw
zamierza finansowaÊ jej utrzymanie.

(Donosy 15.7.98)
W Kielcach
jest dwÛch prezydentÛw miasta, ktÛrzy wzajemnie
wyrzucajπ siÍ z gabinetÛw. Rada Miejska dwa miesiπce
temu odwo≥a≥a prezydenta i wybra≥a nowego. Stary
prezydent dosta≥ jednak poparcie wojewody. W tej chwili
trwa juø otwarta wojna: gdy np. jeden prezydent uøy≥

straøy miejskiej w celu zdobycia gabinetu, drugi
natychmiast odwo≥a≥ szefa straøy miejskiej i powo≥a≥
nowego. Jeszcze trochÍ i Kielce bÍdπ mia≥y kompletnie
zdublowane w≥adze miasta. UrzÍdnicy miejscy w tej
sytuacji oúwiadczyli, øe nie bÍdπ s≥uchali øadnego z
prezydentÛw dokπd sπd nie ustali ktÛry z nich jest
legalny.

(Donosy 15.7.98)
Zgodnie z uchwalonπ dziú przez Sejm ustawπ
Polska zostanie podzielona na 16 regionÛw. BÍdπ to
wojewÛdztwa: dolnoúlπskie (ze stolicπ we Wroc≥awiu),
kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz), lubelskie (Lublin),
lubuskie (GorzÛw), ≥Ûdzkie (£Ûdü), ma≥opolskie
(KrakÛw), mazowieckie (Warszawa), opolskie (Opole),
podlaskie (Bia≥ystok), pomorskie (GdaÒsk), slπskie
(Katowice), úwiÍtokrzyskie (Kielce), warmiÒsko-
mazurskie (Olsztyn), wielkopolskie (PoznaÒ),
podkarpackie (RzeszÛw), zachodnio-pomorskie
(Szczecin).

(Wiadomoúci Dnia, 21.7.98)
RÛwnouprawnienie
Rzπdowy Pe≥nomocnik do Spraw Rodziny, pose≥
Kazimierz Kapera postanowi≥ zorganizowaÊ
Parlamentarnπ GrupÍ MÍøczyzn. Ma to byÊ rÛwnowaga
dla Parlamentarnej Grupy Kobiet, ktÛra czÍsto atakuje
pe≥nomocnika. Nie wiem czy to serio czy øart.

(Donosy 22.7.98)
Prezydent
podpisa≥ ustawÍ o 16 wojewÛdztwach. Uff. A moøe lepiej
by≥oby po prostu przywrÛciÊ 17 wojewÛdztw, ktÛre by≥y
do 1975 roku - bez tych ca≥ych przepychanek...

(Donosy, 28.7.1998)
NIK
zbada≥ program budowy autostrad. Stwierdzi≥ to, co
wszyscy widzπ: øadnych autostrad siÍ nie buduje. Winπ
obarczy≥ po rÛwno administracjÍ i firmy ktÛre uzyska≥y
koncesje. Te ostatnie za zbyt optymistyczne oszacowanie
finansÛw (nie wiedzieÊ, z g≥upoty to czy ze z≥ej woli),
administracjÍ za b≥Ídy w rozdzielaniu koncesji i za
ba≥agan prawny. Konkretnych winnych nie pokazano.

(Donosy, 30.7.1998)
Z pomnika reklama
Kiedy za Gierka szosÍ do Katowic budowali øo≥nierze,
postawili sobie pomnik, s≥awiπcy budowÍ ÑTrasy Czynu
Øo≥nierskiegoî. Pomnik sta≥ i niszcza≥, nikt go nie
konserwowal, nikt siÍ do niego nie przyznawa≥, w koÒcu
urzÍdy wyda≥y opiniÍ, øe jest on w≥aúnosciπ tego, do kogo
naleøy grunt. No to w≥aúciciel przemalowa≥ i przerobi≥
pomnik na reklamÍ motelu... UrzÍdy twierdzπ, øe
wszystko zgodnie z prawem, a wojsko (na razie
prywatnie) siÍ oburza.

(Donosy, 31.7.1998)
Wystawa fotograficzna
prezentujπca øycie i prace øo≥nierzy AK w Australii,
Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii zosta≥a otwarta w
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. ZdjÍcia ukazujπ
m.in. dzia≥alnoúÊ øo≥nierzy AK na emigracji - obchody
rocznic, ceremonie odznaczania øo≥nierzy, apele
poleg≥ych, pogrzeby (w tym gen. Bora-Komorowskiego
w Londynie i w Warszawie).

(Wiadomoúci Dnia, 2.8.1998)

Groch z kapustπ - dalszy ci¹g obok
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Z naszego podwórka
Nowe podró¿e Basi Meder
Znana ze swej podrÛøy naoko≥o úwiata i ciekawych
reportaøy do Kroniki Polonii, Basia Meder, ruszy≥a w lipcu
w swojπ nastÍpnπ duøπ podrÛø, tym razem naoko≥o
Australii.  Nowπ przygodÍ nazwa≥a 83 Days of Australian
Outback Adventure.  MiÍdzy 11 lipca a 1 paüdziernika ma
zamiar odwiedziÊ m.in. kopalnie opali w Coober Pedy,
Uluru (Ayers Rock) i Kata Juta (Olgas), Park Narodowy
Kakadu w Terytorium PÛ≥nocnym, WyspÍ Bathurst, gÛry
Bungle Bungle, miasto po≥awiaczy pere≥ Broome w
Zachodniej Australii, døungle na PÛ≥wyspie Przylπdka
York i Wielkπ RafÍ Koralowπ.

Kontakty z Po³udniow¹ Afryk¹
Przewodniczπca Towarzystwa Sztuki i Rzemios≥a
Artystycznego w Kanberze, Eta Rogoyska, bawi obecnie
w Po≥udniowej Afryce, skπd donosi, øe w sobotÍ 5
wrzeúnia odby≥a siÍ wielka uroczystoúÊ pod pomnikiem
Katynia w Johannesburgu, z udzia≥em przedstawicieli
ambasad i wojsk alianckich, w tym nowej ambasador RP
w Po≥udniowej Afryce, prof. Zofii Kuratowskiej.
Zgon dr Witolda ¯mudzkiego
Ze smutkiem dowiedzieliúmy siÍ, øe w piπtek 4 wrzeúnia
br. zmar≥ zamieszka≥y od szeregu lat w Surfers Paradise
dr Witold Ømudzki, ktÛry w latach 1960-tych by≥
prezesem Komitetu Millenium w K anberze.  Zmar≥y mia≥
75 lat.

Jerzy Klim

Rolnicy
protestujπ przeciwko importowi zbÛø. ZnÛw bÍdπ
wysypywaÊ zboøe z wagonÛw (kto im na to pozwala?).

(Donosy, 3.8.1998)
W Augustowie
urzπdzono III Mistrzostwa Polski w P≥ywaniu na Byle
Czym. Zabawa by≥a podobno przednia.

(Donosy, 3.8.1998)
W OúwiÍcimiu
na tzw. øwirowisku, obok by≥ego obozu koncentracyjnego
pojawiajπ siÍ kolejne krzyøe. Przynoszπ je cz≥onkowie
jakichú nie znanych mi bliøej organizacji, z ìPolskaî i
ìkatolickaî w nazwach. Organizacje øydowskie uwaøajπ
to za prowokacje i protestujπ, biskupi odcinajπ siÍ.

(Donosy, 4.8.1998)
ÑØycieî donios≥o
øe prezesem Stowarzyszenia Ofiar Wojny,
dzierøawiπcego od paÒstwa teren øwirowiska, jest by≥y
ofier SB i radziecki agent, znany z g≥oúnej afery ÑØelazoî.
Gazeta spekuluje, øe ca≥a Ñsprawa krzyøyî moøe byÊ
prowokacjπ majπcπ na celu zdyskredytowanie Polski w
oczach úwiatowej opinii publicznej.

(Donosy, 12.8.1998)
Blokujπ drogi
w rÛønych miejscach i z rÛønych powodÛw (g≥Ûwnie
oczywiúcie z powodu powiatÛw i skupu zboøa). Eh, by≥o
decyzjÍ o podziale na powiaty wprowadziÊ w zimie,
by≥oby mniej entuzjastÛw sterczenia na wolnym
powietrzu.

(Donosy, 18.8.1998)
A wicepremier Tomaszewski
odgraøa siÍ, øe rzπd wszystkie blokady zapisuje, i w
odpowiednim czasie dobierze siÍ blokujπcym do skÛry.
Dlaczego rzπd nie robi tego od rÍki wicepremier nie
wyjaúni≥.

(Donosy, 18.8.1998)
Kπcik humoru politycznego
OPZZ oúwiadczy≥o, øe pe≥nπ odpowiedzialnoúÊ za
blokowanie drÛg i rozsypywanie zboøa ponosi rzπd.
Zwiπzkowcom nie chodzi bynajmniej o to, øe rzπd nie
wys≥a≥ policji øeby to rozgoniÊ. Monty Python siÍ k≥ania...

(Donosy, 18.8.1998)
Kolejny sklep meblowy IKEA
- juø szÛsty w kraju - otwarto wczoraj, tym razem w

Krakowie. Przed wejúciem czeka≥y nieprzebrane t≥umy
(zdaje siÍ, øe juø od soboty). Pierwsi klienci dostawali
coú za darmo, ale po co stali w kolejce nastÍpni, pojÍcia
nie mam. Moøe chcieli sobie przypomnieÊ dawne czasy.

(Donosy, 19.8.1998)
Na úcianach
staroøytnej kopalni w Krzemionkach Opatowskich
zachowa≥y siÍ odciski d≥oni gÛrnikÛw sprzed 5 tysiÍcy
lat. Dr Wojciech Borkowski z PaÒstwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie poinformowa≥, øe
odkryli bezpoúrednie úlady ludzi - odciski d≥oni, kolan i
poúladkÛw. Sπ to úlady pozostawione w gruzie
wapiennym przez pradawnych gÛrnikÛw.

(Wiadomoúci Dnia, 22.8.1998)
Pomimo apelu kardyna≥a JÛzefa Glempa
o nie stawianie krzyøy na Øwirowisku w pobliøu obozu
w OúwiÍcimiu, w niedzielÍ postawiono 55
czterometrowych krzyøy oraz 35 pÛ≥torametrowych.
Krzyøe ustawione zosta≥y nieopodal krzyøa papieskiego
przez wroc≥awskich skinhaedÛw, nazywajπcych siebie
Ñnarodowcamiî. Obecnie na Øwirowisku stoi 220 krzyøy.
Ich usuniÍcia domagajπ siÍ úrodowiska øydowskie.

(Wiadomoúci Dnia, 23.8.1998)
Kardyna≥ JÛzef Glemp
powiedzia≥ w Lublinie, øe ludzie, ktÛrzy nie zwaøajπc na
apel biskupÛw stawiajπ nowe krzyøe na Øwirowisku w
OúwiÍcimiu, nie sπ zwiazani z Koúcio≥em. Zdaniem
prymasa nowe krzyøe na Øwirowisku, stawiane mimo
apelu biskupÛw, to problem spo≥eczny a nie
wewnπtrzkoúcielny.

(Wiadomoúci Dnia, 27.8.1998)
Wczoraj na Øwirowisku w OúwiÍcimiu
stanÍ≥y dwa kilkumetrowe krzyøe. W niedzielÍ
kilkadziesiπt osÛb uczestniczy≥o w mszy úw. w intencji
ofiar wojny, odprawionej na Øwirowisku w OúwiÍcimiu
przez ksiÍdza z Bractwa úw. Piusa X. TÍ miÍdzynarodowπ
organizacjÍ za≥ozy≥ w 1970 roku francuski abp Lefèbvre,
ktÛry sprzeciwia≥ siÍ reformom Soboru WatykaÒskiego
II. Arcybiskup zosta≥ ekskomunikowany przez papieøa
Jana Pawla II.

(Wiadomoúci Dnia, 30.8.1998)
W toruÒskim Tormiesie
za≥oga zamknÍ≥a likwidatora zak≥adu w gabinecie.
Likwidator wezwa≥ policjÍ, a za≥oga - ojca Rydzyka, ktÛry

dokoñczenie na str. 20
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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 pa�dzierniku i listopadzie
od $ 1350,00 PRZEZ PEKIN

� Darmowy przelot w kraju
� Do Europy od     $ 1450,00$ 1450,00$ 1450,00$ 1450,00$ 1450,00

KLM � Holenderskie Linie LotniczeKLM � Holenderskie Linie LotniczeKLM � Holenderskie Linie LotniczeKLM � Holenderskie Linie LotniczeKLM � Holenderskie Linie Lotnicze
����� w miesi¹cu pa�dzierniku i listopadzie ju¿ od $1300,00w miesi¹cu pa�dzierniku i listopadzie ju¿ od $1300,00w miesi¹cu pa�dzierniku i listopadzie ju¿ od $1300,00w miesi¹cu pa�dzierniku i listopadzie ju¿ od $1300,00w miesi¹cu pa�dzierniku i listopadzie ju¿ od $1300,00

WIELKA OKAZJA !WIELKA OKAZJA !WIELKA OKAZJA !WIELKA OKAZJA !WIELKA OKAZJA !
����� do Auckland, Nowa Zelandia

cena biletu $ 99,00 w obie strony
wyjazd od 7 wrze�nia do 30 listopada, tylko z Melbourne

Przyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domuPrzyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domuPrzyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domuPrzyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domuPrzyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domu
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Jest teø w Gungahlin sporo atrakcji innego rodzaju, a
nastÍpne majπ byÊ otwarte jeszcze w tym roku. A wiÍc
wielbiciele spacerÛw mogπ zaliczyÊ spacer dooko≥a
jeziorka, niestety sztucznego. Ale jeziorko owe w
porÛwnaniu z innymi w Kanberze (teø sztucznymi) jest o
dziwo czyste. Na razie nie ≥owi siÍ tam wÛzkÛw od
Woolworthsa...

Za kilka miesiÍcy wokÛ≥ ma byÊ zbudowana promenada
z piÍknymi lampionami. Druga atrakcja to Golf Club, ktÛry
jest czynny od 1996 roku, ale ca≥kowite zakoÒczenie
budowy oraz uroczyste otwarcie bÍdzie mia≥o miejsce we
wrzeúniu. A za kilka miesiÍcy otworzy swoje goúcinne
wrota Gungahlin Lake Community Club. Czego tam nie
bÍdzie!! Restauracje z widokiem na jezioro, bary,
kawiarnie, no i oczywiúcie maszyny pokerowe, ktÛrych
podobno jest w Kanberze ponad 6 tysiÍcy.

W Gungahlin mieszka oko≥o 20 polskich rodzin.
NiektÛrzy od samego poczatku - Nic tu prawie nie by≥o -
powiedzia≥a jedna pani Polka, - MÛj telefon by≥ 45-tym
telefonem za≥oøonym w naszej dzielnicy. - Bardzo lubiÍ
mojπ dzielnicÍ, kontynuowa≥a pani, - Z radoúciπ
obserwujÍ zmiany jakie tu zachodzπ. Mam tylko
zastrzeøenie do nowej drogi z Palmerston na Civic (ko≥o
cmentarza). Owszem skrÛcono sporo jazdÍ do City, ale
warto jπ zobaczyÊ w godzinach szczytu, kiedy jedziemy
do pracy - korki niesamowite. Droga jest za wπska! - Jak
siÍ pani mieszka? - zapytujÍ innπ paniπ PolkÍ. - Nie
narzekam, co to za rÛønica w ktÛrej wiosce øyjÍ!

Do zobaczenia w nowym klubie w Gunghalinku!
Irena ålaska

najpierw zaøπda≥ wyjúcia ekipy telewizyjnej, a gdy ta
odmÛwi≥a - rzuci≥ siÍ na niÍ Ñrobiπc wiatrak rekamiî.
Pracownicy upad≥ego zak≥adu pomogli mu wtedy
dziennikarzy wyrzuciÊ. Dziennikarze z≥oøyli skargÍ na
bezczynnoúÊ obecnej na miejscu policji, a pos≥owie
zwiπzani z Radiem Maryja - na Ñtelewizyjnπ
manipulacjÍî.

(Donosy, 31.8.1998)
Policja
wykry≥a laboratorium produkujπce amfetaminÍ.
Telewizja z dumπ donios≥a, øe produkowano narkotyk
z wy≥πcznie polskich surowcÛw. Wczeúniej wykrywane
uøywa≥y importowanych pÛ≥produktÛw.

(Donosy, 3.9.1998)
Dziennikarze
(a i co bardziej prawicowi politycy) straszπ skutkami
nowego kodeksu karnego, a mianowicie tym, jak to
groüni przestÍpcy bÍdπ teraz masowo wychodziÊ na
wolnoúÊ. Sπdy majπ bowiem obowiπzek weryfikowaÊ
wyroki tam, gdzie nowy kodeks jest korzystnieszy dla
skazanego.

Tych przestepcÛw to ja siÍ bardzo nie bojÍ, bo nie
bÍdzie ich zdaje sie jakoú przeraøajπco duøo. Ale biedne
te sπdy, ktÛre juø siÍ nie wyrabiajπ, a muszπ teraz
wszystkie stare akta przeglπdaÊ i sprawdzaÊ komu
trzeba obniøyÊ wyrok.

(Donosy, 8.9.1998)
Wyszpera³ Jerzy Klim
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