
Grudzieñ 1998Rok XIV  Nr 4 (60)

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

Wizyta z PolskiWizyta z PolskiWizyta z PolskiWizyta z PolskiWizyta z Polski



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

E-mail: 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
Przygotowanie zdiêæ Andrzej Kopras 6254 6968
Rysunek �wi¹teczny Zdzis³aw Genek

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

Polski Komitet Radiowy

Przewodnicz¹cy Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
Audycje Polskiej Fali emitowane s¹ na fali  CMS FM 103.1 MHz w
ka¿dy poniedzia³ek w godz. 7.00 do 8.00 wieczorem

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

Polish Catholic Centre, 211 Goyder Street, Narrabundah ACT  2604

Kontakty
Polonijne

Council of Polish Organizations
in the ACT Inc.

GPO Box 1594  Canberra  ACT  2601
Print Post Approved  No. PP 229219/00019
Wydawca: Rada Organizacji Polskich na Australijskie

Terytorium Sto³eczne Rej.
Redaktor:  Dr Jerzy Klim JP.
Nak³ad:  1000 egzemplarzy.
Druk:  CPN Publications Pty Ltd, Fyshwick.
Kronika Polonii ukazuje siê co kwarta³ w marcu, czerwcu,

wrze�niu i grudniu
Internet:  http://www.clover.com.au/kronika
Publikowane materia³y wyra¿aj¹ opinie ich autorów, niekoniecznie zgodne z
opini¹ Redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�æ i ewentualne
nie�cis³o�ci czy b³êdy i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian.

Przegl¹d wydarzeñ wPrzegl¹d wydarzeñ wPrzegl¹d wydarzeñ wPrzegl¹d wydarzeñ wPrzegl¹d wydarzeñ w
PolscePolscePolscePolscePolsce

dalszy ci¹g obok

Grudzieñ 19982

Kiedy zostajÍ z lekka ponaglony przez czas do
wywiπzania siÍ ze swego obowiπzku, to jest do przes≥ania
w jak najszybszym terminie swojej kontrybucji do Kroniki
Polonii,  uzmys≥awiam sobie wÛwczas, øe to minÍ≥y juø
trzy miesiπce od ostatniego wydania. PatrzÍ wtedy na
stos papieru jaki leøy przy biurku (oczywiúcie na
pod≥odze) i od wielu juø lat powtarzam zawsze te same
s≥owa: Skπd tyle tego siÍ wziÍ≥o. Zaczynam przek≥adaÊ te
papiery z kupki na kupkÍ i znÛw okazuje siÍ, øe
wydarzy≥o siÍ tyle waønych i ciekawych rzeczy, ale
przecieø o wszystkim nie moøna pisaÊ a poza tym bÍdzie
d≥ugo, a wiÍc i nudno. Dlatego teø wyprÛbowanym
sposobem bÍdÍ siÍ koncentrowa≥ tylko na tych
wydarzeniach, o ktÛrych moim zdaniem warto
powiedzieÊ - niezaleønie czy by≥o o tym w telewizyjnym
Oto Polska czy nie.

RozpocznÍ od historycznej juø ustawy lustracyjnej, aø
nudno o tym pisaÊ, bo przez 9 lat polskie elity polityczne
nie mog≥y sobie z tym tematem daÊ rady. Bowiem tzw.
Europejczycy twierdzili, øe to nie rozwiπøe problemu a
moøe komuú niewinnemu zrobiÊ krzywdÍ. Z kolei polska
prawica uwaøa≥a, øe bez lustracji nie bÍdzie w Polsce
pe≥nej demokracji. Natomiast byli komuniúci zacierali
rÍce, bo wydawa≥o juø siÍ, øe to byli esbecy bedπ
wystawiali úwiadectwa uczciwoúci tym, ktÛrych kiedyú
zwalczali i przeúladowali. Jakoú bardzo cicho czy teø ma≥o
przekonywujπco by≥o mÛwione o tym, øe lustracja jest
koniecznoúciπ historycznπ. Polska bÍdπca w przededniu
wejúcia do struktur europejskich oraz do NATO, musi
pokazaÊ swoim partnerom, øe na jej czele stojπ ludzie
czyúci - bez skazy. Bo przecieø jest oczywiste, øe jeøeli
ktoú raz zatai≥ swojπ przesz≥oúÊ, to automatycznie staje
siÍ on ≥atwym czy teø podatnym do manipulacji czy
szantaøu. To wszystko jest w polityce bardzo waøne i
dlatego trzeba by≥o ten proces lustracji uruchomiÊ. I okaøe
siÍ zapewne, øe wielkich tragedii z tego powodu nie
bÍdzie, a Polska bÍdzie mia≥a nastÍpnπ przeszkodÍ za
sobπ.

NastÍpnym waønym wydarzeniem ostatnich miesiÍcy
w Polsce by≥y wybory samorzπdowe do wojewÛdztw,
powiatÛw i gmin. Zaskoczeniem dla wszystkich by≥a
stosunkowo wysoka frekwencja wyborcza - powyøej 40%,
generalnie wygra≥a Akcja Wyborcza SolidarnoúÊ przed
Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Uniπ Wolnoúci.
Wybory te, jak i prÛby tworzenia przed- i powyborczych
koalicji na szczeblach lokalnych, przyspieszy≥y jak siÍ
wydaje proces tworzenia dwÛch silnych partii
politycznych w skali kraju. Bowiem tak jak AWS zaczyna
przemieniaÊ siÍ w jednπ partiÍ centroprawicowπ, a jej
pierwsza wojewÛdzka Rada Spo≥eczna powsta≥a w
Warszawie, tak samo postkomuniúci z SLD zaczynajπ
mÛwiÊ o jednej partii centro-lewicowej. I tak mi siÍ
wydaje, øe nastaje w Polsce koniec tzw. partii kanapowych
gdzie to jeden Ñambitnyî dzia≥acz jako przysz≥y
przywÛdca narodu zasiada≥ na jednej kanapie z ca≥π
partiπ, ale ha≥asu robi≥ co nie miara ≥πcznie z gryzieniem
policjantÛw (w tym wypadku Bogu ducha winnych).
Oczywiúcie gdy siÍ czyta niektÛrych polskich
publicystÛw, to bardzo oni ubolewajπ nad tym, øe juø
coraz mniej siÍ widzi na polskiej scenie politycznej tych
Ñkolorowychî z charyzmπ przywÛdczπ, tych przy
ktÛrych obecni politycy i dzia≥acze m≥odej generacji
wyglπdajπ nijako bez wyrazu itd. itp. Mia≥em ostatnio
przez kilka godzin tylko moøliwoúÊ obserwowaÊ takich
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przedstawicieli tej nowej generacji politykÛw i dzia≥aczy
- i mogÍ powiedzieÊ jedno: moøe nie sπ kolorowi, moøe
nie sπ z charyzmπ przywÛdczπ ale za to sπ kompetentni,
wykszta≥ceni i co najwaøniejsze - skuteczni w dzia≥aniu
i pracy. A o to chyba chodzi. I w≥aúnie tacy ludzie
zapewne sprawili, øe bez wielkiego szumu wybudowano
np. w Gliwicach w ciπgu 20 miesiÍcy fabrykÍ
samochodÛw GENERAL MOTORS OPEL, ktÛrπ w≥aúnie
w listopadzie oddano do ruchu. Zosta≥y przez tych
w≥aúnie ludzi opracowane i od 1 stycznia 1999 roku
rozpocznπ dzia≥aÊ reformy zmieniajπce gruntownie
funkcjonowanie paÒstwa, mam tu na myúli szczegÛlnie
reformÍ samorzπdowo-administracyjnπ, reformÍ
ubezpieczeÒ spo≥ecznych i reformÍ ubezpieczeÒ
zdrowotnych.

I na koniec to ci stosunkowo m≥odzi ludzie rozpoczÍli
proces i wprowadzπ PolskÍ do WspÛlnoty Europejskiej i
Paktu PÛ≥nocno-Atlantyckiego. Wielkim úwiÍtem dla nas
wszystkich by≥a 20-ta rocznica pontyfikatu Ojca åwiÍtego
- Jana Paw≥a II.  Obchodzono jπ tak w úwiecie jak i w
Polsce bardzo uroczyúcie. Sam Papieø powiedzia≥, øe w
tych dniach czu≥, jak bi≥o przy nim serce Koúcio≥a. Na tÍ
okolicznoúÊ Ojciec åwiÍty og≥osi≥ encyklikÍ zatytu≥owanπ
ÑFIDES ET RATIOî (Wiara i rozum). Encyklika ta jest
juø trzynastπ encyklikπ Papieøa od poczπtku jego
pontyfikatu i jest skierowana nie tylko do Koúcio≥a ale
do ca≥ego úwiata nauki i kultury. Encyklika ta ukazuje
nierozerwalny zwiπzek miÍdzy prawdπ a wolnoúciπ i
odpowiada tym samym na szereg wπtpliwoúci ludzi
wspÛ≥czesnych, zbyt pochopnie doszukujπcych siÍ
prawdy w opinii wiÍkszoúci.

11 listopada obchodziliúmy 80-tπ rocznicÍ åwiÍta
Niepodleg≥oúci, z tej teø okazji jak zwykle na ≥amach
prasy krajowej rozgorza≥a dyskusja. W obecnym bowiem
stuleciu Polska dwa razy odzyska≥a niepodleg≥oúÊ w roku
1918 i w roku 1989. Zadano sobie pytanie: Czy dobrze
Polska wykorzysta≥a pierwsze 10 lat wolnoúci - po roku
1918 i po roku 1989? Czy mia≥a i ma szczÍúcie do
wybitnych politykÛw? Jak zwykle ilu zapytanych, tyle
odmiennych opinii, ale przewaøa≥a nuta, øe jednak szansÍ
wykorzystano. Jeøeli chodzi o polityka, to oczywiúcie
JÛzef Pi≥sudski. Ale jestem pewiem, øe za 40 lat gdy bÍdzie
zadane podobne pytanie, to bÍdzie Lech Wa≥Ísa.

Miesiπc grudzieÒ, to miesiπc úwiπteczny, ale w naszej
polskiej historii to rÛwnieø miesiπc rocznic walecznych.
27 grudnia mija 80-ta rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego - powstania, ktÛre mia≥o decydujπcy
wp≥yw na przy≥πczenie po I-szej wojnie úwiatowej do
macierzy ziem stanowiπcych kolebkÍ paÒstwowoúci
polskiej. A z historii niedawnych lat? Ciπgle nie schodzi
z wokandy sπdowej GRUDZIE— 1970 i sprawa kopalni
ÑWUJEKî, gdzie 16 grudnia 1981 roku ZOMO zastrzeli≥o
9 gÛrnikÛw. Ileø to juø lat ciπgnπ siÍ te maratony sπdowe
i koÒca tego nie widaÊ. A przecieø to takie oczywiste, øe
winny by≥ komunizm , ale komunizm to tylko s≥owo, wiÍc
winni byli ci, ktÛrzy w imiÍ tego komunizmu sprawowali
w≥adzÍ ma≥π i duøπ. WiÍc trzeba og≥osiÊ, øe komunizm
by≥ zbrodniczym systemem a ci, ktÛrzy mu s≥uøyli,
zas≥ugujπ na potÍpienie. By≥a taka prÛba i co? Znaleüli
siÍ obroÒcy i to w takiej liczbie, øe narazie nie uda≥o siÍ
tego przeprowadziÊ. A swojπ drogπ ciekaw jestem czy
za rok, jeøeli jeszcze bÍdÍ pisa≥ te przeglπdy wydarzeÒ -
bÍdzie aktualny temat Grudnia 70 i kopalni ÑWujekî na
wokandzie? CzÍúciowπ odpowiedü na to pytanie juø
znalaz≥em w prasie krajowej, gdzie wyczyta≥em: przecieø
partia postkomunistyczna stanowi potÍgÍ politycznπ w kraju,
a g≥osujπ na niπ miliony obywateli III-ciej Rzeczpospolitej. I

jakby kontynuacja tej myúli w nastÍpnym przyk≥adzie.
MÛwi≥em juø o tym w naszym radio ale przypomnÍ -
ostatni dowÛdca ARMII KRAJOWEJ gen. Nil-Fieldorf
zosta≥ aresztowany i w obliczu tzw. socjalistycznej
sprawiedliwoúci zamordowany. Øyje jeszcze, jak siÍ
okaza≥o w Angli, w Oxfordzie, by≥a prokurator Helena
WoliÒska, ta, ktÛra podpisa≥a w latach 40-tych bez
jakichkolwiek dowodÛw nakaz aresztowania Genera≥a i
pilnowa≥a by by≥ skuteczny. Potem, chyba w roku 1972
wyemigrowa≥a z mÍøem do Anglii gdzie sobie dostatnio
øy≥a. I teraz, gdy siÍ wreszcie ktoú do niej dokopa≥ i chcπ
potomni naprawiÊ b≥πd niesprawiedliwoúci, czytam w
jednej z polskich poczytnych gazet: przerzucenie wszelkich
win stalinizmu na ludzi, ktÛrych moøna jeszcze sπdziÊ, kojarzy
siÍ z egzorcyzmami majπcymi narÛd uwolniÊ od bagaøu historii.
Wed≥ug mnie by≥a to wyjπtkowa insynuacja obraøajπca
nie tylko ofiary stalinizmu ale nas wszystkich i bojÍ siÍ,
øe jak jeszcze procesy w sprawie Grudnia70 i kopalni
ÑWujekî potrwajπ  kilka lat, to podobny tekst i na ich
temat znajdziemy w tzw. prasie postÍpowej. CiÍøko jest
rozliczyÊ siÍ z czarnπ historiπ ale w imiÍ szacunku dla
tych co juø odeszli oraz dla historii - naleøy to zrobiÊ.
KoÒczy siÍ rok 1998, naleøy zadaÊ pytanie, czy by≥ dobry
dla Polski?

OdpowiedzieÊ naleøy pe≥nym zdaniem: Tak, rok 1998
by≥ dobrym rokiem dla Polski.

Polska ma juø bowiem otwarte drzwi do NATO i
WspÛlnoty Europejskiej. Gospodarczo: inflacja roku
nieca≥e 10%, wzrost gospodarczy od juø czterech lat na
poziomie 6%, najsilniejsza waluta w regionie, poziom
bezrobocia poniøej 10%, deficyt budøetowy 2% PKB,
szybki wzrost exportu. Wskaüniki te dla nas laikÛw nic
nie znaczπ, ale za nimi kryje siÍ obraz nowej Polski, ktÛrπ
úwiat uwaønie obserwuje. WiÍc za duøo juø nie chwalÍ
by nie zapeszyÊ. Pozostaje wiÍc tylko øyczyÊ Polsce i
naszym Rodakom wszelkiej pomyúlnoúci w Nowym
Roku, a w wieczÛr wigilijny, gdy oni tam a my tutaj
bÍdziemy przy stole wigilijnym dzieliÊ siÍ op≥atkiem
powtÛrzmy s≥owa kolÍdy:

ÑPodnieú rÍkÍ Boøe DzieciÍ- B≥ogos≥aw OjczyznÍ mi≥π.
W dobrych radach, w dobym bycie - Wspieraj jej si≥Í
swπ si≥π.îî

Arkadiusz Fabjanowski

å.             P.
Inøynier Micha≥ Konecki

W dniu 7 grudnia 1998 roku w Krakowie,
w wieku 86 lat, odszed≥ na wiecznπ s≥uøbÍ
ú.p. kapitan wojsk polskich Micha≥ Konecki,
czo≥owy dzia≥acz niepodleg≥oúciowy i
kombatancki, honorowy cz≥onek Ko≥a
S.P.K. Nr. 5 w Kanberze oraz wielokrotny
prezes Zarzπdu Krajowego S.P.K. w
Australii.
Øycie Jego w Australii cechowa≥o
poúwiÍcenie, cierpliwoúÊ i wytrwa≥oúÊ.
Zmar≥ w Polsce - takie by≥o Jego marzenie.
Niech Mu ziemia krakowska lekkπ bÍdzie
- bo mu drohobyckπ ukradli.

CzeúÊ Jego PamiÍci!
Zarzπd Ko≥a S.P.K. Nr. 5
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

dalszy ci¹g obok

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 4 kwarta³ 1998 r.

Zbliøamy siÍ do koÒca kolejnego roku naszej
dzia≥alnoúci i jak zwykle jest to czas refleksji nad tym co
minÍ≥o, czego dokonaliúmy i co moøna zrobiÊ aby by≥o
lepiej. Staraliúmy siÍ w kolejnych wydaniach Kroniki
opisaÊ czytelnikom jak toczy≥o siÍ øycie w naszym
Stowarzyszeniu i chociaø nie by≥o to Ñbujneî øycie, to
jednak mieliúmy kilka wydarzeÒ, ktÛre zaznaczy≥y
istnienie Ko≥a.

Z ostatniej chwili tj. na przestrzeni listopada i grudnia
tego roku na uwagÍ i podziÍkowanie zas≥uguje jak zwykle
ofiarna postawa i wysi≥ek w≥oøony przez sta≥π grupÍ
naszych cz≥onkÛw w akcji sprzedaøy makÛw. Jak co roku,
sprzedaø makÛw odbywa≥a siÍ pod patronatem RSL-
oddzia≥u w Kanberze przez tydzieÒ i w jej wyniku Ko≥o
nasze wnios≥o do ogÛlnej kwoty prawie $14.000.
WysokoúÊ uzyskanej kwoty úwiadczy najlepiej o
zaangaøowaniu i poúwiÍceniu naszych cz≥onkÛw i za to,
jeszcze raz na ≥amach Kroniki, Zarzπd Ko≥a chcia≥by
serdecznie podziÍkowaÊ wszystkim biorπcym w tej akcji
udzia≥.

Goúciliúmy rÛwnieø w naszym Klubie pana dr. Mariana
Krzaklewskiego - przewodniczπcego zwiπzku
ÑSolidarnoúÊî wraz z ma≥øonkπ oraz osobami
towarzyszπcymi, i nadspodziewanie przyby≥o do klubu
sporo zainteresowanych tym spotkaniem.  Delegacja z
Polski, zaproszona do Australii przez RadÍ Naczelnπ
Organizacji Polskich w Australii i powierzona opiece
Radzie Organizacji Polskich na ACT zosta≥a przyjÍta
bardzo goúcinnie i serdecznie, co znalaz≥o wyraz w
powitaniu wyg≥oszonym przez prezesa Rady A.
Fabjanowskiego i prezesa SPK kol. F. MachuttÍ. Tematy
poruszane w trakcie spotkania by≥y rÛønorodne i
ciekawe, a ponadto tutejsza Polonia otrzyma≥a sporo
informacji na temat aktualnej sytuacji, zarÛwno
gospodarczej jak i politycznej w Polsce. W sumie
spotkanie naleøy uznaÊ za udane i ciekawe. W dniu 28
listopada odby≥a siÍ zabawa andrzejkowa, organizowana
przez Polskπ Szko≥Í na Phillip, w przerwie ktÛrej
wrÍczono úwiadectwa i nagrody dla tegorocznych
maturzystÛw, a wszyscy biorπcy udzia≥ w zabawie mieli
okazjÍ do bawienia siÍ przy dobrej muzyce i jak zawsze
opuszczali klub zadowoleni i rozbawieni.

Kolejnπ, rok rocznie organizowanπ imprezπ by≥a Wigilia
dla cz≥onkÛw Ko≥a i ich rodzin oraz zaproszonych goúci.
Ca≥oúÊ zosta≥a przygotowana starannie i z myúlπ aby
kaødy z obecnych mia≥ kontakt z polskπ tradycjπ i
prawdziwie úwiπtecznym nastrojem. Przedtem jednak,
na forum wyraøono podziÍkowanie tym cz≥onkom,
ktÛrzy brali udzia≥ w sprzedaøy makÛw, oraz dokonano
dekoracji dwunastu cz≥onkÛw naszego Ko≥a z≥otymi i
srebrnymi krzyøami SPK. NastÍpnie dzieci ze szko≥y w
Phillip przedstawi≥y tradycyjne jase≥ka, ktÛre
wprowadzi≥y wszystkich w prawdziwie úwiπteczny
nastrÛj i zarÛwno dzieciom jak i nauczycielowi, ktÛry je
przygotowywa≥, naleøπ siÍ podziÍkowania i brawa.

Na koniec odby≥o siÍ sk≥adanie øyczeÒ, dzielenie siÍ
op≥atkiem, úpiewanie kolÍd i spoøycie tradycyjnej kolacji
wigilijnej, tym razem przygotowanej przez Ko≥o Polek.
Jedzenie by≥o doskonale przygotowane, wszystkiego by≥o

w brÛd i w úwiπtecznym nastroju, prawdziwie
boøonarodzeniowo spÍdziliúmy ten wspÛlny wieczÛr z
postanowieniem kontynuowania tej tradycji tak d≥ugo
jak to bÍdzie moøliwe.

KoÒczπc, z okazji nadchodzπcych åwiπt Boøego
Narodzenia oraz Nowego Roku 1999, chcielibyúmy
z≥oøyÊ wszystkim czytelnikom Kroniki jak
najserdeczniejsze øyczenia, przede wszystkim øyczyÊ
zdrowia, weso≥ych i szczÍúliwych åwiπt jak teø
powodzenia i sukcesÛw w nastÍpnym roku.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Rok 1998, wyró¿niaj¹cy siê wyj¹tkowymi
wydarzeniami, zbli¿a siê ku koñcowi.

Najwa¿niejsze to 20-lecie Pontyfikatu Papie¿a
Polaka, Jana Paw³a II.  Rocznicê tê obchodzili�my w
Kanberze bardzo uroczy�cie.  Dnia 18.10.br. w
Kaplicy O�rodka na Narrabundah odprawione zosta³o
wyj¹tkowo podnios³e nabo¿eñstwo z udzia³em
biskupa australijskiego E. Maine, ksiê¿y: St.
Lipskiego i W. Szczepaniaka, ambasadora RP dr. T.
Szumowskiego z ma³¿onk¹, oraz wielkiej rzeszy
wiernych i przeds. organizacji polonijnych z prezesem
Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii p.
R. Majchrzakiem.  �piewy i chór w czasie
nabo¿eñstwa prowadzi³ p. Jan Kraciuk.  Po Mszy �w.
Ambasador RP dokona³ ods³oniêcia, a Biskup
po�wiêcenia tablicy pami¹tkowej z popiersiem
Papie¿a, ufundowanej przez ofiarne spo³eczeñstwo
Canberra-Queanbeyan.  Tablica zosta³a wykonana
przez miejscowego artystê p. W. Pietranika.  Po tej
historycznej uroczysto�ci wszyscy zebrani z go�æmi
honorowymi w³¹cznie, wymieniali wra¿enia i
wspomnienia o Papie¿u, przy smacznym obiedzie,
przygotowanym przez panie z O�rodka.

Ko³o Polek wys³a³o specjalne ¿yczenia do Jana
Paw³a II z podpisami wszystkich Cz³onkiñ i innych
chêtnych Pañ. Nadesz³o ju¿ podziêkowanie z
Watykanu z Sekretariatu Stanu Nr. 441500 z dat¹
18.11.98 r., na rêce prezeski Ko³a Polek: p. Leonardy
Zapa�nik.

A oto wyj¹tki z listu (s³owa Papie¿a):
�Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy w tych

dniach byli ze mn¹ z³¹czeni wiêzami solidarno�ci.
Dziêkujê za przes³ane mi ¿yczenia w szczególny za�
sposób za nieustann¹ pamiêæ w modlitwie..... Czu³em
w tych dniach obok mnie pulsuj¹ce serce Ko�cio³a.
Zawierzam moje ¿ycie i moj¹ pos³uge Dziewicy Maryi,
Matce Odkupiciela i Matce Ko�cio³a�........�Jego
�wi¹tobliwo�æ prosi Boga o potrzebne ³aski dla Pani
oraz Cz³onkiñ Ko³a Polek Canberra w Australii i z serca
wszystkim b³ogos³awi.�    Podpisany:  Arcybiskup
Giovanni B. Re, Substytut.  / - /

Miesi¹c listopad wed³ug liturgii Ko�cio³a i tradycji
polskich po�wiêcony jest pamiêci bliskich nam
zmar³ych.  Modlili�my siê w ko�cio³ach i na
cmentarzach za dusze cz³onków rodzin i zmar³ych
cz³onkiñ Ko³a Polek.

Akademia z okazji �wiêta 11 Listopada, w tym roku
by³a wyj¹tkowa, bo to 80-ta rocznica odzyskania
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy

Cz³onkinie Ko³a Polek w Kanberze na lunchu z okazji
�wiêta konia - �Melbourne Cup�.

fot. J. Cox

niepodleg³o�ci, po przesz³o 100 latach zaborów.
Akademia odby³a sie w K.O.B. dnia 15.11.98 w
niedzielê.  Obecny ambasador RP dr. T. Szumowski
w krótkim okoliczno�ciowym przemówieniu
przytoczy³ kilka faktów i wspomnieñ i z³o¿y³ ¿yczenia
ca³ej Polonii.  Z krótkim, tre�ciwym, dobrze
zredagowanym referatem wyst¹pi³ prezes K.O.B. p.
A. Miko³ajczak.  W�ród go�ci, by³ równie¿ Min. of Edu-
cation Mr. Bill Stefaniak, przeds. polskich organizacji
i sztandar SPK.  Poza tym jak zwykle program
wype³ni³y dzieci ³adnymi deklamacjami i muzyk¹ na
flecie i pianinie, oraz grupa Wielkopolska, swoim
barwnym i pe³nym werwy tañcem.  Ca³o�æ bardzo
wdziêcznie prowadzi³a panna Agnieszka Ca³ka.
Przedstawicielki Ko³a Polek, pani V-ce prez. A.
Zió³kowska i p. Marta Cisz-Tarchalska zebra³y przed
akademi¹ z wolnych datków sumê $103.  Do tego
rodzina pañstwa Zió³kowskich do³o¿y³a $50 i pani
Groñcka $20.  Ca³o�æ w sumie $173 zosta³a
przekazana na utrzymanie Kroniki Polonii i Polskiej
Audycji Radiowej w Kanberze.  Pani W. Domaschenz
zebra³a kilka og³oszeñ do Kroniki Polonii na do�æ du¿¹
sumê, co te¿ zasili finanse radia i kroniki.

W listopadzie odby³a siê równie¿ impreza o zupe³nie
innym charakterze - �wiêto konia �Melbourne Cup�.
Wed³ug tradycji tym razem australijskiej, mia³y�my
wspólny lunch i obserwowa³y�my wy�cigi konne.
Wygranych by³o niewiele, ale za to �miechu i rado�ci
du¿o.  Tym razem mia³y�my go�ci honorowych -
prezesa Rady na ACT p. A. Fabjanowskiego, mê¿ów
i znajomych, w sumie oko³o 40 osób.

W okresie sprawozdawczym przyby³o kilka nowych
cz³onkiñ, witamy je z rado�ci¹ w naszym gronie.  S¹
to panie : Janina Szyc, Stanis³awa Wieczorek i Maria
Gondek.

Jest wiele projektów na rok 1999, który bêdzie
oficjaln¹ 40-t¹ rocznic¹ istnienia i pracy naszego
Ko³a.  Mamy równie¿ nadziejê, ¿e nasza delegatka
na Zjazd Zjednoczenia Polek w Adelajdzie w dn. 15-
18.1.1999, p. Irena �laska-Bell, przywiezie nam du¿o
nowo�ci i projektów.

Panie Zió³kowska Anna z mê¿em, Bro¿ek Alicja z
mê¿em i Maria Skarbek, (cz³onkinie K.P. i Ko³a SPK)
jak co roku pomaga³y w sprzeda¿y maków na Legacy
of Australia.  Zebrano du¿e sumy, o szczegó³ach
powiadomi szerzej SPK w swym sprawozdaniu.

Pani J. Cox, która co roku je�dzi do Europy i do
Polski, przywioz³a podziêkowanie od apteki Polsk.
Czerw. Krzy¿a we Wroc³awiu, za dostarczone leki i
równie¿ drugie podziêkowanie od Towarzystwa

Pomocy im. Brata Alberta, Ko³o Brzeskie, za odzie¿
mêsk¹ dla bezdomnych znajduj¹cych opiekê w tych
domach.  Wszystko to p. Cox gromadzi³a i dostarczy³a
do Polski z Niemiec z pomoc¹ swego syna w okresie
po powodzi w ub. roku.

Pani K. Kwaczyñska przywioz³a równie¿ z Polski
piêkny list z podziêkowaniem od dziewczynki z £odzi,
dla której zorganizowa³y�my pomoc finansow¹ na
leczenie w ubieg³ym roku.

14.11.br. odby³ siê mecz pi³ki no¿nej miêdzy
polskimi dru¿ynami z Melbourne i Sydney, o puchar
Ambasadora R.P.  Nie mogê jednak o nim nic
powiedzieæ, bo nie by³am.  Sport to nie moje �cup of
tea�.  Za to nie mog³am siê oprzeæ przyjemno�ci
pój�cia na �Garden Party� w ogrodach Ambasady po
meczu.  Czu³am siê wspaniale, wszêdzie dawa³a siê
odczuæ polsk¹ go�cinno�æ i ¿yczliwo�æ Gospodarzy -
Pana Ambasadora i Jego Ma³¿onki.

Przed nami �wiêta Bo¿ego Narodzenia i zwi¹zane z
tym imprezy polonijne.  Zbieg³y siê one w krótkim
czasie:  Zakoñczenie roku szko³y na Phillip w pi¹tek
11.12.br w O�rodku Duszpasterskim;  Szko³a na
Belconnen zakoñczenie w sobotê 19.12.br w
Ambasadzie RP.  Doroczny Op³atek w tym roku odby³
siê w SPK 12.12.br.  �piewanie kolêd w O�rodku na
Narrabundah bêdzie w niedzielê 20.12.br.

Skorzysta³y�my w miarê mo¿no�ci ze wszystkich
zaproszeñ.  Sam dzieñ Bo¿ego Narodzenia bêdziemy
�wiêtowaæ w gronie rodzinnym, lub niektórzy nad
oceanem.

Na koniec, polskim zwyczajem sk³adamy serdeczne
¿yczenia zdrowych, weso³ych i radosnych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia, oraz wszelkiej pomy�lno�ci w
Nowym Roku 1999 - ca³emu Spo³eczeñstwu
Polskiemu, Ambasadorowi RP. dr. T. Szumowskiemu
z Rodzin¹ i wszystkim pracownikom Ambasady, Ks.
Ks. W. Szczepaniakowi i St. Lipskiemu.  Dzieciom i
M³odzie¿y, wszystkim Spo³ecznikom tak ofiarnie i
bezinteresownie pracuj¹cym, i naszym Cz³onkiniom
i Ich Rodzinom.

W�ród nocnej ciszy Bóg siê nam rodzi, niechaj pokój
zapanuje w�ród nas.
Sekretarz:  H. Wodziñska Prezes: L. Zapa�nik

Rada Szkolna Szko³y Polskiej w
Belconnen

dalszy ci¹g na str. 6

Czas  szybko  mija i dobiega  koÒca  drugi rok szkolny
pierwszej eksperymentalnej szko≥y polonijnej w
Australii.  Rok ten obfitowa≥ w wiele wydarzeÒ, imprez,
rÛwnieø by≥ bardzo  pracowity  dla  uczniÛw,  nauczycieli,
rodzicÛw  i oczywiúcie  kierownictwa. Dlatego  ogromnie
dziÍkujemy  wszystkim  osobom, ktÛre w jakikolwiek
sposÛb  przyczynili siÍ  do rozwoju i rozkwitu naszej
szko≥y.

  PodjÍliúmy siÍ trudnego zadania ulepszenia metod
nauczania. NajwiÍkszym osiπgniÍciem by≥o
wprowadzenie komputerÛw i dostosowanie ich do
nauczania jÍzyka polskiego.  Uda≥o siÍ to z wielkim
powodzeniem przy duøym zaangaøowaniu pani Beaty
Matuszkiewicz, grupy komputerowej Polonet oraz
fachowej wiedzy naszych nauczycieli, ktÛrzy sami pisali
program nauczania.  Juø dzisiaj moøemy powiedzieÊ, øe
eksperyment siÍ uda≥.  Rodzice jak i nauczyciele sπ
zadowoleni z wynikÛw i co najbardziej cieszy, dzieci lubiπ
zajÍcia w klasie komputerowej.

Cieszy  fakt, øe popiera nas duøe grono ludzi, bo aø 12
osÛb jest  zaangaøowanych intensywnie w  pracach
szko≥y, chÍtnych pracowaÊ nad jej ulepszaniem.
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Ethnic Schools Day.  Od lewej: Marysia Raets, Celina
Drozda, Arek Drozda, a poni¿ej

fot. fot. M. Rzê�nicka

Ethnic Schools Day.  Od lewej: Sylwia Pietkiewicz, Iza
Baranowska, Bartek i Emilka Matuszkiewicz

Wystawa Polskiej Szko³y w Belkonnen podczas Ethnic
Schools Day.

Jula i Iza Baranowskie, Sylwia i Urszula Pietkiewicz

Pani Agata Szumowska z wizyt¹ w naszej szkole.  Od
lewej: Beata Tworek-Matuszkiewicz, Maryla Rzê�nicka,
Agata Szumowska

dalszy ci¹g obok

Ostatnie dwa miesiπce by≥y okresem szczegÛlnie
pracowitym dla naszej placÛwki oúwiatowej.  W dniu
24-ego paüdziernika szko≥a nasza bra≥a udzia≥ w Ethnic
School Day-Dniu SzkÛ≥ Etnicznych, gdzie wszystkie
chÍtne szko≥y prezentowa≥y swoje osiπgniÍcia i metody
nauczania. Impreza odby≥a siÍ w Lyneham Primary School
i cieszy≥a siÍ duøym zainteresowaniem publicznym.
Zaprezentowaliúmy nasze komputerowe metody
nauczania, miÍdzy innymi panu Ministrowi Bill Stefaniak.
Pan Minister  by≥ wyraünie zainteresowany naszymi
metodami nauczania i wyrazi≥ chÍÊ odwiedzenia naszej
szko≥y, co oczywiúcie przyjÍliúmy z wielkπ przyjemnoúciπ.
Spotkanie odbÍdzie siÍ na poczπtku nowego roku
szkolnego.

Podczas  trwania ca≥ej  imprezy, rodzice naszej  szko≥y
sprzedawali wspania≥e wypieki przygotowane przez
mamy naszych  uczniÛw. Popularnoúciπ cieszy≥ siÍ bigos
oraz kie≥baski z roøna.  Musimy zaznaczyÊ, øe w
przygotowaniu ca≥ej imprezy bra≥o czynny udzia≥ oko≥o
20 naszych rodzicÛw.  Chcielibyúmy szczegÛlnie w tym
miejscu podziÍkowaÊ Arkowi i Celince Drozdzie, naszej
skarbnik Marysi Raets oraz Oli P≥aziÒskiej, ktÛra nie by≥a
obecna w tym dniu, ale z wielkim powodzeniem zastπpi≥
jπ mπø, Jacek P≥aziÒski .

Wszystkie pieniπdze zosta≥y przeznaczone na pomoce
naukowe dla dzieci na nastÍpny rok szkolny.  Nie
zabrak≥o w tym dniu naszych milusiÒskich.  W programie
artystycznym wystπpi≥o kilku uczniÛw z naszej szko≥y,
miÍdzy innymi Iza i Jula Baranowskie, Emilka i Bartek
Matuszkiewicz oraz Sylvia Pietkiewicz.  Wszystkim
dzieciom dziÍkujemy za wdziÍczny úpiew.

W dniu 30-ego paüdziernika, w tydzieÒ po imprezie
etnicznej, odby≥y siÍ po raz pierwszy lekcje otwarte dla
wszystkich rodzicÛw i zaproszonych osÛb.  W dniu tym
goúciliúmy u siebie paniπ AgatÍ Szumowskπ - øonÍ
Ambasadora RP w Australii, oraz 25 osobowπ grupÍ
naszych rodzicÛw. Pani Szumowska i rodzice odwiedzili
grupy: klasÍ angielskojÍzycznπ i klasÍ 0-2, gdzie mieli
moøliwoúÊ obserwowaÊ sposÛb prowadzenia zajÍÊ
lekcyjnych.  ZajÍcia te by≥y udanπ prezentacjπ
metodycznπ, dydaktycznπ i wychowawczπ naszych
nauczycieli, pani Teresy Zubowicz i pani Pauliny
Bednarek.  NastÍpnie rodzice, Rada Szkolna i kierownictwo
szko≥y spotkali siÍ z paniπ Szumowskπ przy kawie i
ciastach.  Spotkanie to by≥o ogromnie mi≥e i mamy
nadziejÍ, øe bÍdzie wiÍcej tego typu spotkaÒ, nie tylko z
przedstawicielami Ambasady  RP  ale i z innymi
organizacjami polonijnymi, ktÛre wyraøπ chÍÊ pomocy w
kontynuowaniu nauczania j. polskiego na obczyünie.
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Klub Or³a Bia³ego

Rada Szkolna - dokoñczenie
Od kilku  tygodni  trwajπ  przygotowania do

przedstawienia jase≥kowego,  w ktÛrym  bÍdπ
wystÍpowaÊ  prawie wszystkie  dzieci  z naszej  szko≥y.
BÍdzie to nastÍpny sprawdzian pracy z dzieÊmi naszej
szko≥y.  PrÛby  odbywajπ  siÍ  pod kierunkiem  dwÛch
nauczycielek pani Liliany Bogatko  i  pani Pauliny Bednarek.
Jak dotπd dzieci wykazujπ entuzjazm i zainteresowanie
takimi zajÍciami w ktÛrych sk≥ad bÍdzie wchodzi≥ úpiew,
recytacja i taniec.

Wystawienie  jase≥ek  nastπpi  pod  koniec  roku
szkolnego 19-go  grudnia o godz.15-tej w Ambasadzie
RP, Turrana St. Yarralumla.

NastÍpnym osiπgniÍciem by≥o zrealizowanie podjÍtej
inicjatywy  zaopatrzenia  naszych  uczniÛw w
odpowiednie podrÍczniki z Kanady,  specjalnie
przygotowane do nauczania dzieci emigracyjnych.
NastÍpny rok szkolny zaczniemy od prawid≥owo
przygotowanego programu nauczania z tymi
podrÍcznikami.  Nowe podrÍczniki bÍdπ ogromnym
postÍpem w nauczaniu, poniewaø usprawniπ pracÍ
nauczycieli i niewπtpliwie bÍdπ bardziej przystÍpne dla
dzieci. Jeøeli ktoú jest zainteresowany tymi
podrÍcznikami to prosimy skontaktowaÊ siÍ z dyrekcjπ
naszej szko≥y, ktÛra udzieli wszelkich fachowych
informacji.

Fundusze  konieczne na zakup tych materia≥Ûw sπ w
duøym stopniu zgromadzone przez  szko≥Í, ktÛra na ten
cel przeprowadzi≥a akcje  sprzedawania czekoladek i
ciast.

Pragniemy poinformowaÊ wszystkich zaintere-
sowanych, øe juø od grudnia przyjmujemy zapisy dzieci
na nastÍpny rok szkolny.  Zapisy przyjmujπ Maryla
RzÍúnicka tel: 6257559 oraz Beata Matuszkiewicz tel:
62486575.

Jest to ostatnia informacja w tym roku szkolnym  o
naszej szkole.  Mamy ogromnie bogate plany na rok
przysz≥y i mamy nadziejÍ, øe naleøyty odpoczynek
pozwoli nam na odnowienie si≥ i entuzjazmu.   W imieniu
Rady Szkolnej i Kierownictwa ze Szko≥y Polskiej w Belconnen
sk≥adamy PaÒstwu i wszystkim dzieciom w Kanberze
øyczenia pomyúlnoúci i wszystkiego najlepszego z okazji
åwiπt i Nowego Roku a organizacjom polonijnym owocnej
pracy spo≥ecznej w nastÍpnym Nowym Roku
kalendarzowym.  DziÍkujemy Zarzadowi Klubu Or≥a
Bia≥ego  za  dotacjÍ $260 .

Urszula Pietkiewicz

åwiÍto Odzyskania Niepodleg≥oúci
11-go Listopada

w Klubie Or≥a Bia≥ego
Obchody tego úwiÍta, w niedzielÍ dnia 15 listopada br.,
zapoczπtkowane by≥y uroczystπ Mszπ åw. o godzinie 10-
tej w intencji Ojczyzny i poleg≥ych øo≥nierzy w I-ej i II-ej
Wojnie åwiatowej, odprawionej przez ks. Waldemara
Szczepaniaka T.Chr. w Oúrodku Duszpasterstwa
Polskiego im. Jana Paw≥a II-go w Narrabundah.

We Mszy åw. uczestniczyli rÛwnieø, oprÛcz oficjalnie
zaproszonych goúci, Zarzπdy obydwÛch KlubÛw w
Kanberze oraz poczet sztandarowy miejscowego Ko≥a
S.P.K. Nr. 5.

Tego samego dnia o godz. 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≥ Polskie Szko≥y
PrzedmiotÛw Ojczystych w Phillip i w Belconnen oraz
grupa taneczna ÑWielkopolskaî.

Z zaproszonych oficjalnie goúci byli obecni:  Wielebny
Ks. Waldemar Szczepaniak, Ambasador RP dr Tadeusz

Szumowski, Minister Edukacji Bill Stefaniak (MLA) z
øonπ oraz prezeska Ko≥a Polek pani Leonarda Zapaúnik
z mÍøem.

S≥owo wstÍpne do Akademii wyg≥osi≥a panna
Agnieszka Ca≥ka, ktÛra by≥a odpowiedzialna za jej
prowadzenie.  Po czym zosta≥y odúpiewane hymny
narodowe polski i australijski przy akompaniamencie
pani Adeli Miko≥ajczak.  Przy úpiewie hymnu
australijskiego pomaga≥ nam pan Victor Flach, by≥y
cz≥onek chÛru ÑEcho Ojczyznyî w Kanberze.

Oficjalnego powitania zaproszonych goúci dokona≥
prezes Klubu Or≥a Bia≥ego pan Andrzej Miko≥ajczak.  Z
kolei przemÛwi≥ Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski,
ktÛry mÛwi≥ o 80-tej Rocznicy tego wielkiego åwiÍta,
ktÛrπ dzisiaj obchodzimy.

Referat okolicznoúciowy z tej okazji wyg≥osi≥ prezes
Klubu Or≥a Bia≥ego pan A. Miko≥ajczak, ktÛry w swoim
przemÛwieniu przypomnia≥ o Rocznicy Odzyskania
Niepodleg≥oúci w roku 1918 i twÛrcach tak tej I-ej, II-ej
jak i III-ej Rzeczpospolitej Polskiej, po czym nastπpi≥y
wiersze w wykonaniu Emilki Drozd i Adriana
Pietkiewicza ze szko≥y polskiej im. abp. JÛzefa Gawliny
w Belconnen NastÍpnie Kamila JÛüwik wykona≥a na
fortepianie kilka znanych piosenek øo≥nierskich oraz dwa
utwory Moniuszki.  Potem wystπpi≥ zespÛ≥ taneczny
ÑWielkopolskaî w swoim programie pod kierownictwem
artystycznym pani Krystyny Miko≥ajczak.  Wiesz pt. ÑTes-
tamentî wykonali Adam Gajewski, Mateusz Kaczmarek
i Micha≥ KrÛlikowski ze szko≥y polskiej w Phillip.
Nokturn Chopina na flecie wykona≥a Kornelia
Kaczmarek, za co bardzo dziÍkujemy.  Znowu
us≥yszeliúmy KamilÍ JÛüwik, na fortepianie - z muzykπ
Chopina, po czym zespÛ≥ taneczny ÑWielkopolskaî
zakoÒczy≥ drugπ czÍúÊ artystycznπ Akademii 11-go
Listopada.

dalszy ci¹g na str. 8

Ambasador RP dr T. Szumowski przemawia na
Akademii 11 Listopada w Klubie Or³a Bia³ego.  Na
drugim planie:  prezes KOB pan A.S. Miko³ajczak

fot. W. Ró¿ycki
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Co nowego w Polskiej Szkole
Przedmiotów Ojczystych w
Phillip?

Klub Or³a Bia³ego - ci¹g dalszy ze str. 7
ZakoÒczenie Akademii przypad≥o w udziale prezesowi

K.O.B. panu Andrzejowi Miko≥ajczakowi, ktÛry
podziÍkowa≥ wszystkim uczestnikom Akademii i
wszystkim mi≥ym goúciom obchodzπcym wraz z nami
Narodowe åwiÍto Niepodleg≥oúci 11-go Listopada, w
Klubie Or≥a Bia≥ego.

Przy drzwiach wejúciowych na salÍ, zbiÛrkÍ na KronikÍ
Polonii w Kanberze prowadzi≥y panie z Ko≥a Polek, M.
Tarchalska i A. ZiÛ≥kowska.  Zebranπ sumÍ w wysokoúci
103 dolarÛw przeznaczono na fundusz Kroniki.

Wszystkim ktÛrzy byli obecni i obchodzili razem z nami
åwiÍto Odzyskania Niepodleg≥oúci 11-go Listopada w
Oúrodku Duszpasterstwa Polskiego im. Jana Paw≥a II w
Narrabundah oraz Akademii w Klubie Or≥a Bia≥ego, a
szczegÛlnie Wielebnemu KsiÍdzu Waldemarowi
Szczepaniakowi, Ambasadorowi RP Dr T.
Szumowskiemu, Ministrowi Billowi Stefaniakowi (MLA),
oficjalnie zaproszonym goúciom, dzieciom i ich rodzicom
ze szkÛ≥ polskich w Phillip i Belconnen, mi≥ym goúciom i
kierownikom, pannie Agnieszce Ca≥ka za pomoc w
prowadzeniu Akademii w imieniu Zarzπdu Klubu Or≥a
Bia≥ego i swoim w≥asnym uprzejmie dziÍkujÍ, bo
organizacja i protektorat nad Akademiπ nie naleøπ dzisiaj
do ≥atwej pracy spo≥ecznej.  Jeszcze raz bardzo dziÍkujÍ.

A. Miko≥ajczak
Prezes K.O.B.

Z okazji åwiπt Boøego Narodzenia oraz Nowego Roku
1999, Zarzπd Klubu Or≥a Bia≥ego sk≥ada serdeczne
øyczenia Wielebnym KsiÍøom, panu Ambasadorowi z
rodzinπ i personelowi Ambasady RP w Kanberze,
wszystkim polskim organizacjom i ich cz≥onkom w
Kanberze i Queanbeyan oraz wszystkim cz≥onkom Klubu
Or≥a Bia≥ego.

DziÍkujemy uczniom za uczestnictwo w konkursie
PLAKATU O TEMATYCE PAPIESKIEJ z okazji 20
rocznicy pontyfikatu naszego Papieøa Karola Wojty≥y.
Szko≥Í naszπ reprezentowa≥o 7 dzieci.  Prace ich zosta≥y
wystawione w koúciele, do oceny przez wiernych
uczestniczπcych w Mszach åwiÍtych w Oúrodku
Duszpasterskim w Narrabundach.  Wyniki konkursu
bÍdπ og≥oszone wkrÛtce przez KsiÍdza Waldemara.

W miesiπcu paüdzierniku, na specjalne zaproszenie
szko≥y mieliúmy wizytÍ pani Stasi Dπbrowskiej, osoby
znanej  w Kanberze z pomocy biednym.  Pani Stasia
zosta≥a uhonorowana przez w≥adze australijskie
odznaczeniem ÑCanberran of the Yearî oraz Medalem
Orderu Australii (Medal of the Order of Australia - OAM).
U nas w szkole pani Stasia mia≥a  bardzo ciekawy wyk≥ad
do m≥odzieøy z klasy 11 i 12 na temat:  ÑRola kobiety-
matki w dzisiejszym spo≥eczeÒstwie oraz problem
narkomaniiî.

CytujÍ poniøej czÍúÊ wypracowania MaÊka Stanka,
ucznia klasy 12 na temat tego spotkania:

ÑPani Stasia jest niezwykle dobrπ osobπ, pomaga
narkomanom i biednym. Dostarcza im jedzenie.  Powodem
tego mogπ byÊ jej øyciowe przeøycia.  Mia≥a ona bardzo ciÍøkie
øycie, przeøy≥a wojnÍ i trudne rodzinne sprawy.  Pani Stasia
mÛwi, øe dla niej pomoc dla innych jest Ñdrogπ do szczÍúciaî.
MÛwi teø, øe jest bardzo waøne øeby mÛwiÊ prawdÍ i kochaÊ
rodzinÍ.  Ja siÍ zgadzam z niπ, øe mÛwienie prawdy i kochanie
rodziny sπ najwaøniejszymi sprawami w øyciu.î

Wyk≥ad pani Stasi naúwietli≥ nam odpowiedzialnπ rolÍ
kobiet, matek w obecnym spo≥eczeÒstwie  oraz przybliøy≥

nam problemy ludzi borykajπcych siÍ z na≥ogiem
narkotykÛw. Wyk≥ad ten przekazany prostymi s≥owami,
da≥ nam nowe spojrzenie na úwiat, ktÛry pani Stasia
poprzez w≥asnπ nieprzymuszonπ i bezp≥atnπ pracÍ chce
poprawiÊ, wyciπgajπc rÍkÍ do ludzi potrzebujπcych
pomocy.  DziÍkujemy  za przekazanie  naszej m≥odzieøy
cennych rad øyciowych i idea≥Ûw, ktÛrymi powinni
kierowaÊ siÍ w øyciu.  Øyczymy Pani nadal duøo
satysfakcji, szÍúcia, zadowolenia oraz uznania za to co
pani robi. Jesteúmy dumni, øe jest Pani Polkπ i øe Pani
praca i Pani przekonania, sπ dostrzegane i wysoce
uznawane przez w≥adze australijskie.

W dniu 24 paüdziernika m≥odzieø szkolna i grono
nauczycielskie reprezentowa≥o  naszπ szko≥Í na tzw.
DNIU SZK”£ ETNICZNYCH (Ethnic School Day)
organizowanym w Lyneham Primary School przez  ACT
Ethnic School Association.  W imprezie tej uczestniczy≥o
20 szkÛ≥ etnicznych. Nasza Szko≥a mia≥a dwa stoiska:
jedno w budynku szko≥y z pracami uczniÛw i
informacjami o szkole i o Polsce, drugie stoisko na
zewnπtrz szko≥y z polskimi wypiekami oraz duøym
napisem POLSKA SZKO£A ACT.  Na imprezÍ tÍ jako
reprezentant  z ramienia  Rzπdu ACT, przyby≥ Minister
do Spraw Edukacji Bill Stefaniak.  Podczas czÍúci
oficjalnej Mr. Bill Stefaniak, bÍdπc rÛwnoczeúnie uczniem
naszej szko≥y etnicznej w Phillip, zaprezentowa≥ siÍ
wszystkim  krÛtkim wprowadzeniem w jÍzyku polskim.
By≥o to bardzo mi≥e i pokaza≥o innym, øe szko≥y etniczne
nie tylko istniejπ, ale teø potrafiπ nauczyÊ jÍzyka
ojczystego.

W tym miejscu muszÍ szczegÛlnie podziÍkowaÊ pani
Danucie Olejniczak za duøπ pomoc w przygotowaniu
stoisk szkolnych, jak rÛwnieø wszystkim mamom z naszej
szko≥y, ktÛre dostarczy≥y polskie ciasta na sprzedaø. By≥y
nimi: Teresa BurzyÒska, Jadzia Gajewska, Danuta
Olejniczak, Halina Kobia≥ka, Basia JÛüwik, Halina
Stawska i Jola Kaczmarek.  Polskie pπczki, ktÛre
przygotowala Basia JÛüwik, jak zwykle zrobi≥y furorÍ i
zniknÍ≥y  w astronomicznym tempie.

Wzorem lat ubieg≥ych szko≥a nasza zorganizowa≥a w
dniu 28 listopada  w Klubie SPK  bardzo udanπ ZABAW 
ANDRZEJKOW•.  W cenie biletu zapewniona  by≥a
muzyka z dyskÛw, domowe ciasta, wypieki, kawa i
herbata oraz bogata loteria fantowa. Bawiliúmy siÍ
úwietnie wraz z naszπ m≥odzieøπ do bia≥ego rana.
Rozbawieni goúcie nie chcieli wychodziÊ.  DziÍkujemy
serdecznie wszystkim, ktÛrzy w≥πczyli siÍ w prace
przygotowawcze oraz dekoracyjne sali, jak rÛwnieø
naszym nauczycielom, paniom z Komisji Oúwiatowej
oraz mamom, ktÛre przygotowa≥y smakowite wypieki
dla uczestnikÛw zabawy. DziÍkujemy teø  klubowi SPK
za udzielenie nam ponownie swoich podwoi na tÍ
zabawÍ.

W czasie imprezy tej odby≥a siÍ uroczystoúÊ
zaprezentowania wszystkim obecnym  naszych
maturzystÛw i  wrÍczenia  im pamiπtkowych plakietek.
Prezentacji dokona≥ kierownik szko≥y Marek Stawski oraz
nauczyciele p. Stefan Gajewski oraz p. Joanna
Dπbrowska.   W tym roku maturzystami byli: Anna
Jagie≥≥o, Kasia SieÒko, Maciej Stanek, Wojtek Starczewski
i Krzysztof Urbaniak.  Byliúmy dumni z naszych uczniÛw,
gdyø osiπgnÍli oni bardzo dobre wyniki z j. polskiego.
Pierwszy raz w tym roku, ufundowaliúmy nagrodÍ
pieniÍønπ dla najlepszego maturzysty.  Zosta≥a ona
wrÍczona Kasi SieÒko, ktÛra poza bardzo dobrπ
znajomoúciπ  jÍzyka polskiego odznaczy≥a siÍ duøπ
pracowitoúciπ, obowiπzkowoúciπ oraz bardzo dojrza≥ymi
pracami pisemnymi. Gratulujemy Kasiu!!

dalszy ci¹g obok
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Kasia urodzi≥a siÍ w Sydney. Jest absolwentkπ Hawker
College. Do Polskiej Szko≥y na Phillip uczÍszcza≥a przez
ca≥e 13 lat.  OprÛcz jÍzyka polskiego, w swoim kursie
maturalnym studiowa≥a: matematykÍ (advanced extended),
chemiÍ, fizykÍ, jÍzyk angielski, jÍzyk indonezyjski. W tym
roku dosta≥a wyrÛønienie na OgÛlnoaustralijskim
Konkursie na  Wypracowanie w JÍzyku Indonezyjskim.

Na pytanie dlaczego chodzi do Polskiej Szko≥y napisa≥a:
ÑWaøne jest dla mnie pochodzenie polskie i warto je zachowaÊ
na stare lata. Gdybym przesta≥a chodziÊ to tak jakbym czegoú
nie dokoÒczy≥a...î

Do jej zainteresowaÒ naleøπ podrÛøe, gra na  gitarze,
gra w pi≥kÍ noønπ, oraz narty.  Kasia zamierza studiowaÊ
prawo i nauki polityczne na ANU. Øyczymy Ci Kasiu
wielu sukcesÛw na studiach!

Na dzieÒ 17 grudnia maturzyúci nasi zostali  zaproszeni
do Ambasady przez Jego EkselencjÍ Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Dr. Tadeusza
Szumowskiego na uroczyste wrÍczenie dyplomÛw
po≥πczone z lampkπ szampana. BÍdzie to pierwsza w
historii uroczystoúÊ, na ktÛrej Ambasador Rzeczpospolitej
Polskiej,  na  terenie polskiej placÛwki dyplomatycznej,
osobiúcie pogratuluje maturzystom uzyskania na
obczyünie úwiadectw  maturalnych.  DziÍkujemy bardzo
za ten mi≥y gest uznania w kierunku Polskiej Szko≥y na
Phillip i jej uczniÛw, oraz za aktywne  popieranie naszej
Szko≥y i jej dzia≥alnoúci.

Rok szkolny koÒczymy pe≥ni zadowolenia i
optymizmu. Uwaøamy, øe m≥odzieø duøo zyska≥a
uczÍszczajπc do naszej Szko≥y.  By≥a prowadzona przez
wysoce odpowiedzialnπ, wykwalifikowanπ kadrÍ
nauczycielskπ, mia≥a urozmaicony i bogaty program.
Nowy rok szkolny zaczniemy w takim samym sk≥adzie
kadry nauczycielskiej,  bez zmian personalnych .

DziÍkujemy bardzo serdecznie tπ drogπ ca≥emu gronu
nauczycielskiemu w osobach p. Stefana Gajewskiego
(koordynatora do spraw  nauczania), p. Joannie
Dπbrowskiej, p. Marii Tabisz, p. Halinie Kobia≥ka, p. Ewie
Chodasewicz, p. Edycie Kucharskiej, p. Iwonie
Staniewskiej, p. Hannie Deniz oraz paÒstwu Maryli i
Wies≥awowi KrÛlikowskim  za sumiennπ pracÍ, troskÍ o
uczniÛw i ich postÍpy oraz  uczestnictwo we wszystkich
poczynaniach i przedsiÍwziÍciach szko≥y.

Specjalne podziÍkowania kierujemy teø do cz≥onkÛw
Komisji Oúwiatowej w osobach  p. Danuty Olejniczak, p.
Jadwigi Gajewskiej, p.Teresy BurzyÒskiej, p. Haliny
Stawskiej oraz p. Aleksandra Gancarza  za duøy wk≥ad
pracy i zaangaøowanie osobiste w sprawy szkolne.

DziÍkujemy bardzo kierownikowi naszej szko≥y
Markowi Stawskiemu za poúwiÍcony czas i duøe
zaangaøowanie w sprawy prowadzenia naszej szko≥y,
oraz reprezentowanie nas na zewnπtrz na licznych
zebraniach i spotkaniach w innych organizacjach. Twoja
praca spo≥eczna dla szko≥y, twoje starania i poczynania

Dzieñ Szkó³ Etnicznych - Szko³a na Phillip Maturzy�ci Szko³y na Phillip oraz (poni¿ej)

najlepsza uczennica Kasia Sieñko (druga z lewej) z
nauczycielami J. D¹browsk¹ i S. Gajewskim, oraz
kierownikiem M. Stawskim

Co nowego - ci¹g dalszy ze str. 8

fot. fot. Jadwiga Gajewska

majπ uznanie i poparcie wúrÛd wszystkich zwiπzanych
z naszπ szko≥π.

DziÍkujemy wszystkim rodzicom, ktÛrzy przychodzili
na dyøury i pomagali w szkole, a szczegÛlnie panu
Piotrowi Suchomskiemu, ktÛry nie majπc juø dzieci w
szkole nadal przychodzi i zawsze s≥uøy pomocπ i radπ.
Ostatnio skonstruowa≥ gwiazdÍ i ø≥obek do
przygotowywanych na zakoÒczenie roku szkolnego
Jase≥ek. Piotrze, zas≥uøy≥eú sobie na duøe uznanie.

Specjalne podziÍkowanie kierujemy teø do naszego
skarbnika p. Eugieniusza NodzyÒskiego (znanego jako
ÑFilar Finansowy Szko≥yî) za skrupulatne i wzorowe
prowadzenie finansÛw szko≥y.  DziÍkujemy Gieniu za
wszystko co zrobi≥eú!

DziÍkujemy rÛwnieø wszystkim sponsorom naszej
szko≥y i organizacjom polonijnym wspierajπcym naszπ
dzia≥alnoúÊ.

Wszystkim wyøej wymienionym oraz sympatykom
szko≥y kierownictwo Polskiej Szko≥y PrzedmiotÛw
Ojczystych na Phillip sk≥ada

Øyczenia Weso≥ych åwiπt Boøego Narodzenia oraz
wszelkiej  pomyúlnoúci w Nowym Roku 1999!!

ZakoÒczenie roku szkolnego odby≥o siÍ w Oúrodku
Duszpasterskim w Narrabundah w piπtek  11 grudnia.
Na wstÍpie odprawiona zosta≥a Msza åwiÍta, po ktÛrej
rozdano úwiadectwa, a nastÍpnie wystawione zosta≥y
Jase≥ka w wykonaniu uczniÛw i nauczycieli.

DziÍkujemy pani Krystynie Miko≥ajczak oraz pani
Danucie Nawaj za udostÍpnienie strojÛw ludowych dla
osÛb biorπcych udzia≥ w Jase≥kach.

Nowy rok szkolny zaczniemy wpisami w dniu  5 lutego
1999 tj. pierwszy piπtek w miesiπcu lutym.  Zapraszamy!

Opracowa≥a   Halina Stawska
Komisja Oúwiatowa
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Jesteúmy w RPA juø od po≥owy sierpnia i wkrÛtce po
przyjeüdzie zaczÍlismy zauwaøaÊ podobieÒstwa tego kraju
do Australii.  Tutaj rÛwnieø by≥ to úrodek zimy i z braku
deszczu Pretoria wyglπda≥a jak Canberra - zimno, sucho i
brπzowo.  ZaczÍliúmy teø wkrÛtce rzucaÊ uwagami typu: o,
ta dzielnica to nasza Yarralumla, a tutaj to Red Hill, a te
wzgÛrza na horyzoncie to Brindabellas.  Zabudowa miasta
teø bardzo podobna z centrami handlowymi i rozleg≥ymi
dzielnicami willowymi.  Teraz, w pe≥ni wiosny, miasto jest
znowu podobne do Kanbery - zielone i pe≥ne kolorowych
krzewÛw. Telewizja ma trzy programy: w jÍzyku angielskim,
africans, i trzecim mieszanym z duøa dawkπ zulu.  My
oczywiúcie oglπdamy co moøemy po angielsku i  najczÍúciej
sπ to te same programy co u nas, zw≥aszcza te sprowadzane
ze StanÛw.  Sklepy majπ te same nazwy i znajome produkty,
po ulicach jeødøπ te same samochody - generalnie czujemy
siÍ jak w domu.  Po spotkaniu z Poloniπ podobieÒstwa
pog≥Íbi≥y siÍ, jako øe i tutaj Polonia boryka siÍ z podobnymi
problemami, g≥Ûwnie z brakiem zainteresowania m≥odych
pracπ dla úrodowiska polskiego.

Co wiÍcej, wiÍkszoúÊ spotykanych ludzi zna AustraliÍ i
wie o niej duøo, jako øe albo majπ tu kogoú z rodziny, albo
znajomego, albo teø sami zastanawiajπ siÍ nad wyjazdem i
zbierajπ informacje.  Wobec takich podobieÒstw nic
dziwnego, øe Australia jest g≥Ûwnym krajem docelowym
emigracji z RPA.  G≥Ûwnie zresztπ Perth, prawdopodobnie
poniewaø jest najbliøej, chociaø s≥yszeliúmy ostatnio, øe
australijskie w≥adze imigracyjne stosunkowo ≥atwiej
udzielajπ pozwolenia na osiedlanie siÍ w Perth, Adelajdzie,
Darwinie i na Tasmanii.  Podobno najtrudniej dostaÊ siÍ do
NPW i Wiktorii.

Emigracja jest w RPA zjawiskiem, ktÛre uros≥o do
rozmiarÛw powaønego problemu po formalnym obaleniu
apartheidu i elekcji Nelsona Mandeli w 1994 roku.  Pierwszπ
ogromnπ falÍ stanowili ci, ktÛrzy obawiali siÍ rozlewu krwi
i aktÛw rewanøu ze strony czarnej ludnoúci.  Wyjeødøali
rÛwnieø ci, ktÛrzy dla rÛønych powodÛw nie potrafili
pogodziÊ siÍ z perspektywπ powaønych zmian spo≥ecznych.
W tym pierwszym okresie by≥a to przede wszystkim ëbia≥aí
emigracja. Obecnie juø wiadomo, øe oby≥o siÍ bez rozlewu
krwi a zmiany spo≥eczne tylko w niewielkim stopniu
zmniejszy≥y podzia≥y rasowe.  Niemniej proces emigracji
wprawdzie os≥ab≥ na sile, to stale utrzymuje siÍ na wysokim
poziomie i stanowi powaøny problem dla kraju.  Wyjeødøajπ
bowiem g≥Ûwnie przedstawiciele tzw. klasy úredniej, czyli
ludzie z wykszta≥ceniem i kwalifikacjami, tak biali jak i
czarni**.  NajczÍúciej rÛwnieø ci energiczni i z inicjatywπ,
czyli ci, ktÛrych rozwijajπce siÍ paÒstwo najbardziej
potrzebuje.  Tyle øe teraz najczÍúciej powodem wyjazdu jest
poszukiwanie bezpieczniejszych warunkÛw øycia.  Ci ktÛrzy
wyjeødøajπ to w wiÍkszoúci ofiary rabunku, kradzieøy
samochodu lub rÛønych form napadu.

To niewπtpliwie prawda, øe Pretoria jest úlicznym
miastem, z dzielnicami willowymi, ale wiekszoúÊ willi stoi
za wysokim, czÍsto murowanym ogrodzeniem, z duøymi
tablicami ostrzegajπcymi o pod≥πczonych systemach
alarmowych, a czasem nawet ze zwojami drutu kolczastego
na szczycie.  Zaraz jak tylko przyjechaliúmy wszyscy
ostrzegali nas, jak niebezpieczne jest zostawianie
czegokolwiek otwartego lub bez kontroli, oraz jak nie moøna
ufaÊ øadnemu czarnemu, zw≥aszcza ze s≥uøby, bo wiÍkszoúÊ
rabunkÛw i gwa≥tÛw dokonywana jest przy wspÛ≥udziale
w≥aúnie kogoú ze s≥uøby.  Naleøy tu dodaÊ, øe wszyscy biali
majπ czarnπ s≥uøbÍ, ktÛra - w wypadku willi - najczÍúciej
mieszka w obrÍbie dzia≥ki.  MuszÍ teø przyznaÊ, øe nikt z
ostrzegajπcych nie mia≥ nic przeciwko w≥asnemu - jak to siÍ
tutaj mÛwi - ëstaffí-owi.

Niemniej codzienna prasa pe≥na jest raportÛw o
przestÍpstwach dokonywanych g≥Ûwnie przez czarnych

zarÛwno na bia≥ych tak jak i na czarnych.  Rabunki, gwa≥ty
i uprowadzanie samochodÛw to prawie dzieÒ powszedni.
PiszÍ ëuprowadzanieí samochodÛw z braku lepszego s≥owa,
ale chodzi tu o zatrzymywanie samochodÛw, zmuszanie
kierowcy do wysiπdniÍcia i odjeødøanie samochodem.
Przyczym kierowca ma szczÍúcie jeøeli ujdzie tylko z ciÍøkim
pobiciem.   Toteø jak wsiada siÍ do samochodu to pierwszπ
czynnoúciπ, po wy≥πczeniu systemÛw alarmowych, jest
blokada drzwi.  Mnie siÍ to ciπgle wydaje przesadπ, jako øe
widzÍ ludzi jeødøacych z otwartymi oknami i mam
przyjaciÛ≥, ktÛrzy jeødøπ przez dzielnice murzyÒskie
stosunkowo czÍsto i nigdy nie mieli øadnych trudnoúci.
Aliúci wiem, øe kaødy z nich wznosi mod≥y, aby nie stanπÊ
na drodze z jakπkolwiek awariπ samochodu bo wierzπ, øe
wtedy to koniec ze szczÍúciem.  Sytuacja ta dotyczy bardziej
dzielnic peryferyjnych i terenÛw pozamiejskich, niemniej...
trochÍ straszno.

Ostatnio przez RPA przewala siÍ fala morderstw
dokonywanych na rodzinach farmerskich.  By≥ taki okres,
w ktÛrym co tydzieÒ ginÍ≥a w brutalny sposÛb przynajmniej
jedna rodzina.  Teraz jest spokojniej, ale farmerzy straciwszy
wiarÍ w obronÍ policji postanowili wziπúÊ prawo w swoje
rÍce i zorganizowaÊ w≥asne uzbrojone grupy obronne.  Co
jakiú czas s≥yszy siÍ teø raporty o gwa≥tach i zabÛjstwach
dokonywanych na turystach, ktÛrzy w swojej naiwnoúci
zatrzymujπ siÍ kiedy ich ktoú o to poprosi.

Aby jeszcze bardziej PaÒstwa poruszyÊ, parÍ s≥Ûw o AIDS.
Bowiem byÊ zgwa≥conym to jeszcze nie koniec - moøna mieÊ
prawie 100% gwarancji, øe zostanie siÍ zaraøonym AIDS.
Ocenia siÍ, øe w samym RPA øyje oko≥o 3 mln zaraøonych i
liczba ta powiÍksza siÍ o oko≥o 1500 zaraøeÒ dziennie,
prawie 1 wypadek co minutÍ.  Do 2005 roku proporcja
ludnoúci z pozytywnym HIV w Afryce wzroúnie do 20.5%
wúrÛd mÍøczyzn i 13.6% wúrÛd kobiet.(1)  W swoim adresie
do narodu (9/10/98), Vice Prezydent Mbeke stwierdzi≥, øe
w obecnej sytuacji prawie po≥owa dzieci nie osiπgnie wieku
dojrza≥ego wskutek zaraøenia p≥odu przez matkÍ.

SytuacjÍ pogarsza fakt, øe jak do tej pory badania nad
znalezieniem szczepionki prowadzone by≥y wy≥πcznie nad
odmianami wystÍpujacymi w Europie i Ameryce.  Dopiero
w tym roku dr Walter Prozeski, wybitny wirulolog, stanπ≥
na czele 5-letniego projektu, ktÛrego celem jest znalezienie
szczepionki przeciwko najpopularniejszej w Afryce
odmianie AIDS.(3)

Nie mia≥abym jednak czystego sumienia gdybym
zostawi≥a PaÒstwa bez øadnego wyjaúnienia, bez
przedstawienia sytuacji, ktÛra przyczyni≥a siÍ do takiego
stanu rzeczy.  Wiadomo bowiem, øe przestÍpczoúÊ wzrasta
wraz ze wzrostem klasy biednej i z bezrobociem.  ParÍ wiÍc
s≥Ûw o spuúciünie apartheidu.

RPA jest relatywnie bogatym paÒstwem.  Jej ekonomia stoi
mocno w porÛwnaniu do innych afrykaÒskich krajÛw,  w
niektÛrych aspektach niøej jedynie od Botswany.  RPA
posiada bogate z≥oøa minera≥Ûw, niez≥y potencja≥ rolniczy,
dobrze rozwiniÍty przemys≥ i sprawnπ s≥uøbÍ paÒstwowπ.
DochÛd na g≥owÍ na poczπtku lat 90-tych wynosi≥ US$2,600
i by≥ najwyøszy w po≥udniowej Afryce (z wyjπtkiem
Botswany).

Niemniej  mierniki wzrostu gospodarczego zaczÍ≥y maleÊ
juø poczπwszy od lat 70tych.   Do po≥owy lat 90tych RPA
by≥a juø 85-tym najbiedniejszym krajem na úwiecie (World
Bank).  Wed≥ug danych ONZ, w roku 1994 RPA znalaz≥a siÍ
na 93 miejscu (spoúrÛd 173 krajÛw uwzglÍdnionych w
badaniach) w skali Human Development Index (Polska by≥a
na 49 miejscu).  Proporcja ludnoúci øyjπcej poniøej
niezbÍdnych warunkÛw øycia (poverty line) zmniejszy≥a siÍ
wprawdzie z oko≥o 50% w roku 1980 do oko≥o 45% w 1990,
niemniej w tym samym czasie liczba ludzi biednych wzros≥a
z oko≥o 14 do oko≥o 17 milionÛw (z czego 11 milionÛw øyje
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poza miastami).  W znakomitej wiÍkszoúci jest to ludnoúÊ
czarna.(2)

Inflacja utrzymuje siÍ obecnie na poziomie 10% i wartoúÊ
randu ciπgle spada.  Dochody ze sprzedaøy z≥ota - g≥Ûwny
mineral RPA - spad≥y z 51% w roku 1980 do 29% w 1990.  W
latach 70-80tych rezerwy z≥ota ulegly znakomitemu
zmniejszeniu aby utrzymaÊ apartheid (po úwiatowym
bojkocie RPA).

Populacja RPA wynosi oko≥o 42 mln, z tego 60% øyje w
miastach. Przewiduje siÍ, øe do roku 2018 liczba ta ulegnie
podwojeniu do oko≥o 80 mln. W 1993 roku, pomiÍdzy 5 a 8
mln ludnoúci (prawie wy≥πcznie czarnej) øy≥o w tzw. shacks,
czyli budach z blachy, bez pod≥ogi i øadnej izolacji, bez
bieøπcej wody, 60% z tego rÛwnieø bez prπdu (nota bene
RPA produkuje 50% elektrycznoúci na potrzeby ca≥ej Afryki).
Rzπd apartheidu przeznacza≥ jedynie 2% dochodu
narodowego (kraje rozwiniÍte przeznaczajπ 5-17%) na
budownictwo mieszkaniowe.  W rezultacie juø w 1990 roku
oceniano, øe RPA potrzebuje 1,5 mln domÛw, przy czym
kaødego roku naleøa≥oby liczbÍ tÍ powiÍkszaÊ o nastÍpne
200,000.  Dla przyk≥adu, w 1996 wybudowanych zosta≥o
jedynie 10,000 nowych domÛw.(1)   MuszÍ przyznaÊ, øe robi
to wstrzπsajace wraøenie, kiedy jedzie siÍ przez takie
ëmiastaí sklecone z blachy.  Do tej pory widzia≥am je g≥Ûwnie
doko≥a Johannesburga i Durban a wiem, øe klimat tutaj jest
jak w Kanberze, z upalnym latem i mroünymi nocami
zimowymi.

Drugim obok przestÍpczoúci ogromnym problemem RPA
jest bezrobocie.  Jeøeli my w Australii narzekamy na
bezrobocie, to moøe niektÛrzy poczujπ siÍ lepiej na
wiadomoúÊ, øe w RPA oko≥o 5 mln spoúrÛd 13 mln ludnoúci
w wieku produktywnym jest bezrobotnych, a przewiduje
siÍ, øe do roku 2000 proporcja ta wzroúnie do oko≥o 70%.(3)
Oczywiúcie powyøej 90% bezrobotnych to czarni.  Wiπøe
siÍ to g≥Ûwnie z procesem zamykania kopalÒ, g≥Ûwnym
pracodawcπ czarnych, z migracjπ do miast i nasilajπcπ siÍ
imigracjπ z innych krajÛw Afryki po≥udniowej.

Sytuacja wyglada ponuro ale nie powinna byÊ  dla nikogo
zaskoczeniem.  Rzπd apartheidu utrzymywa≥ mniej niø 10%
ludnoúci kraju w luksusie kosztem totalnego wyzysku
pozosta≥ej czÍúci.  Aø do koÒca lat 80tych (apartheid
wprowadzono legalnie w 1948 roku) dane dotyczπce czarnej
czÍúci spo≥eczeÒstwa mog≥y byÊ tylko przybliøone.  Nie
obejmowa≥y ich cenzusy, nie mieli praw g≥osowania i
jedynym dokumentem ich egzystencji by≥y karty
pozwolenia na poruszanie siÍ poza miejscem zamieszkania.
Toteø w oficjalnych raportach sytuacja kraju wyglπda≥a
dobrze i RPA by≥a oceniana jako posiadajπca bardzo wysoki
standard øycia.  A kto by siÍ tam martwi≥ o czarnych.
Byliúmy w kilku muzeach dokumentujπcych historiÍ walki
o zniesienie dykryminacji i trzeba przyznaÊ, zrobi≥o to na
nas wstrzπsajπce wraøenie.

SpoúrÛd rÛønych form dyskryminacji najboleúniej
odczuwa siÍ teraz skutki dyskryminacji w systemie
szkolnictwa.  W swojej spuúciünie apartheid pozostawi≥ 16
mln niepiúmiennych (66% populacji czarnych) a jedynie
3,7% ludnoúci ma ukoÒczone 6 klas i powyøej, w wiÍkszoúci
biali.(3) W konsekwencji, aby zapewniÊ reprezentacjÍ
czarnych w aparacie paÒstwowym i innych urzÍdach i
organizacjach przyjmuje siÍ do pracy ludzi z minimalnymi
kwalifikacjami.  Ostatnio s≥yszeliúmy w TV, øe w jednej z
prowincji zatrudnia siÍ sÍdziÛw po czterech miesiπcach
treningu, bo wobec narastajπcej fali przestÍpstw nie ma
komu prowadziÊ spraw. Z drugiej strony, czarni sπ ciπgle
znacznie mniej wynagradzani za pracÍ niø biali, stanowiπ
wiÍc atrakcyjnie taniπ si≥Í roboczπ.  My turyúci widzimy
rezultaty tego poprzez poziom niekompetencji, z ktÛrym
spotykamy siÍ nieomal na kaødym kroku, ale ≥atwo
przewidzieÊ jakie konsekwenje ma to dla kraju. Do tego
dochodzπ problemy polityczne.  Nie bÍdÍ tu PaÒstwa
zanudza≥a analizami politycznymi, ale waønym jest fakt

pog≥Íbiajπcego siÍ poczucia zawodu wobec African National
Congress (ANC), rzπdzπcej partii RPA, z Mandelπ na czele.
Partia ta dosz≥a do w≥adzy w pierwszym demokratycznym
g≥osowaniu, jako partia bohaterÛw walki o zniesienie
apartheidu i jego polityki dyskryminacji rasowej, a takøe jako
partia prezentujπca najbardziej demokratyczne programy
budowy nowego paÒstwa.

Aliúci, jak wiele innych partii ze wspania≥ymi programami
wyborczymi, ANC jak do tej pory nie spe≥nia wielu z
oczekiwaÒ wyborcÛw.  Ci, ktÛrzy byli bohaterami walki ze
znienawidzonπ w≥adzπ, sπ teraz sami w≥adzπ i wielu
zmieni≥o punkt widzenia.  Skπd my to znamy?  Prowadzπc
badania nad systemem szkolnictwa w RPA, czytaliúmy
fantastyczne programy (policies) rozwoju szkolnictwa w
duchu demokracji i w akordzie z miÍdzynarodowymi
standardami edukacji.  Do tej pory nowe programy szkolne
(curricula)  wprowadzone zosta≥y najwyøej do oko≥o po≥owy
szkÛ≥, g≥Ûwnie z powodu trudnoúci administracyjnych i
braku úrodkÛw (ciπgle jeszcze dystrybucja dotacji
paÒstwowych silnie faworyzuje szkoly ëbia≥eí).

Do tego dochodzi obawa, øe po nowych wyborach w
marcu przysz≥ego roku i odejúciu Mandeli, do w≥adzy dojdπ
si≥y lewicowe, ktÛre doprowadzπ do nacjonalizacji rolnictwa
i w efekcie do sytuacji jaka obecnie panuje w Zimbabwe -
totalnego krysysu ekonomiczno/polityczno/spo≥ecznego.

Zdaje siÍ, øe obraz RPA, jaki PaÒstwu tu przedstawi≥am,
wypad≥ dosyÊ ponuro.  To wszystko o czym pisa≥am jest
niewπtpliwie prawdπ.  Prawdπ jest teø, øe nie majπc
samochodu tak na wszelki wypadek nie wychodzimy z
domu po godzinie 18.00, chyba øe znajomi nas podwoøπ.
Nie jest to takie znowu uciπøliwe, chociaø np nie byliúmy
jeszcze tutaj w kinie.  PretoriÍ zwiedziliúmy na piechotÍ lub
lokalnymi autobusami.  Czuliúmy siÍ bezpiecznie, chociaø
na poczπtku robi≥ na mnie duøe wraøenie fakt, øe byliúmy
jednymi z bardzo nielicznych bia≥ych maszerujπcych
ulicami.  Biali po prostu jeødøπ samochodami.  Ale czy to
nie jest zjawisko miÍdzynarodowe?  Czy i u nas nie jest tak,
øe sπ dzielnice do ktÛrych ëporzπdnyí cz≥owiek nie zapuszcza
siÍ po zmroku?  Moøe jeszcze nie w Kanberze ale np. w
Sydney?  Czy i u nas zwiÍkszajπce siÍ bezrobocie nie
powoduje zwiÍkszajπcej siÍ fali przestÍpstw?  Zostawiam
to PaÒstwu do osπdu.

Prawdπ jest rÛwnieø to, øe jest to kraj o wyjπtkowej urodzie
i bardzo interesujπcej kulturze (powinnam raczej napisaÊ
wielokulturze).  Ludzie tutaj sπ øyczliwi i uczynni i
zawarliúmy wiele przyjaüni, tak ëbia≥ychí jak i ëczarnychí,
ktÛre mamy nadziejÍ utrzymaÊ na d≥ugo. Mog≥abym jeszcze
d≥ugo pisaÊ o naszych przygodach w trakcie podrÛøy po
kraju, a zw≥aszcza po Kruger National Park gdzie spÍdziliúmy
dwa tygodnie na ëpolowaniachí na dzikie zwierzÍta.  Juø w
i tak przyd≥ugim reportarzu nie mam na to miejsca - moøe
przy innej okazji.

Na koniec chcia≥abym jeszcze skorzystaÊ z okazji i z≥oøyÊ
wszystkim czytelnikom Najserdeczniejsze Øyczenia
Weso≥ych åwiπt i SzczÍúliwego Nowego Roku.

Eta Rogoyska

** W tekúcie artyku≥u uøywam okresleÒ ëczarnyí i ëbia≥yí
jako uproszczeÒ na okreúlenie ëmieszkaniec RPA o
ciemnym/czarnym/bia≥ym kolorze skÛryí.  Z gÛry
przepraszam wszystkich, ktÛrym takie uproszczenie
moøe wydaÊ siÍ niestosowne.

(1) Toase, F H (ed) 1998. The New South Africa. Prospect for
Domestic and International Security. New York

(2) Spier, A 1994. Poverty, employment and wealth distribu-
tion. Pretoria: HSRC

(3) Artyku≥ w jednym z wrzeúniowych lub
paüdziernikowych numerÛw tygodnika
Mail&Guardian
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K¹cik M³odzie¿owy
Co mi siÍ w Polsce podoba?

Do Polski jeødøÍ bardzo czÍsto, zawsze w czasie wakacji.
Mam duøo okazji aby nacieszyÊ siÍ tamtejszymi
atrakcjami i specyficznπ atmosferπ, a takøe poznaÊ lokalne
tradycje i zwyczaje.  PochodzÍ z  Krakowa i w≥aúnie w
tym starym, romantycznym mieúcie spÍdzam wiÍkszoúÊ
wakacyjnych miesiÍcy.  SzczegÛlna jest atmosfera tego
miejsca. Uwielbiam zrelaksowany, weso≥y nastrÛj, ktÛry
panuje w kawiarenkach starego miasta.  Uliczki i place
otoczone piÍknymi zabytkowymi kamienicami, teatry i
kapele uliczne, grube kwiaciarki, sprzedajπce kolorowe
bukiety, cygaÒski skrzypek siedzπcy w za≥omie muru ñ
wszystko to pulsuje swoim w≥asnym øyciem.  Mieszkalna
czÍúÊ miasta takøe bardzo mi siÍ podoba.  Wszyscy øyjπ
blisko siebie i ≥atwo spotkaÊ siÍ z przyjaciÛ≥mi.
Odpowiada mi swojska, domowa atmosfera jaka panuje
na wiÍkszoúci osiedli.  Duøo jest ÑpabÛwî, gdzie m≥odzi
ludzie mogπ pÛjúÊ wieczorami, posuchaÊ muzyki i
pogadaÊ.  Zakocha≥am siÍ takøe w obozach wakacyjnych
dla m≥odzieøy, ktÛre juø od dawna  cieszπ siÍ ogromnπ
popularnoúciπ w Polsce.  Najbardziej podobajπ mi siÍ
obozy øeglarskie.  Zlokalizowane zwykle nad piÍknymi
jeziorami, pozwalajπ cieszyÊ siÍ bliskoúciπ przyrody i dajπ
moøliwoúÊ uprawiania sportÛw wodnych.  Stwierdzi≥am
takøe, øe spoúrÛd m≥odzieøy ca≥ego úwiata, ludzie z tych
w≥aúnie obozÛw najbardziej mi odpowiadajπ.

Karolina Kilian   Klasa 11  Polska Szko≥a w Phillip

W Polsce najbardziej podobajπ mi siÍ stosunki
koleøeÒskie.  NajczÍúciej dzieci mieszkajπ wokÛ≥ szko≥y i
mogπ siÍ spotykaÊ bez problemu  poza szko≥π.  Popularne
sπ grupowe gry sportowe, w ktÛrych wszyscy mogπ
uczestniczyÊ.  Mieszkajπc poza Warszawπ by≥y dla mnie
szczegÛlnie atrakcyjne wspÛlne wyjazdy do miasta.
Transport nie by≥ taki czÍsty ani szybki ale jeødøenie
pociπgiem z kolegami by≥o mi≥e.  Warszawa jest wielkim
miastem, w ktÛrym moøna siÍ swobodnie poruszaÊ. Jest
duøa wielorodnoúÊ miejsc, w ktÛrych moøna spÍdziÊ
wolny czas.  W szczegÛlnoúci lubiÍ jeüdziÊ po sklepach i
jeúÊ coú na mieúcie.  Po intensywnym dniu bym wrÛci≥
pociπgiem i posiedzia≥ na boisku szkolnym, gdzie
wiÍkszoúÊ m≥odzieøy siÍ spotyka≥a.

Julek Szumowski   Klasa 11  Szko≥a na Phillip

W Polsce podoba mi siÍ to, øe jest to kraj z bogatπ historiπ.
Idπc przez miasto wzd≥uø nowych budynkÛw w kaødej
chwili moøesz natknπÊ siÍ na starπ zabudowÍ.  Przy tak
smutnej i szarej zabudowie lat 50tych, 60tych i 70tych
odkryÊ nagle StarÛwkÍ, to jakby znaleüÊ skarb. To jakby
powrÛt do przesz≥oúci.  Ulice sπ pe≥ne zabytkÛw i
wspomnieÒ.  StarÛwka jest pe≥na ma≥ych sklepikÛw, w
ktÛrych nie tylko sprzedaje siÍ pamiπtki ale teø wyroby
artystyczne i oryginalnπ biøuteriÍ.  Moøna sobie kupiÊ
lody w kawiarence i zjeúÊ przed Zamkiem KrÛlewskim!
Coú zupe≥nie niewyobraøalnego w Australii.  Najbardziej
mi siÍ podoba to, øe Polska ma wielowiekowπ  tradycjÍ i
niepowtarzalnπ atmosferÍ.

Natalia Moskwa  Klasa11  Szko≥a Polska  na Phillip

Jak wyobraøam sobie podrÛø do Afryki?
W≥aúciwie to nie muszÍ sobie wyobraøaÊ podrÛøy do
Afryki  poniewaø  pojecha≥am tam z rodzinπ na trzy dni
dwa lata temu.  Byliúmy w Po≥udniowej Afryce.  Pierwszπ
noc spÍdziliúmy w hotelu Holiday Inn w Pretorii, gdzie
rano mieliúmy úniadanie z≥oøone z egzotycznych
owocÛw.  WynajÍliúmy samochÛd i pojechaliúmy do
Parku Narodowego w Kruger.  ZajÍ≥o to nam ca≥y dzieÒ,
a po drodze widzieliúmy wiele plantacji kawy, cukru,
bananÛw i pomaraÒczy. W Kruger jest parÍ ogrodzonych
obozowisk gdzie moøna siÍ przespaÊ.  Poza terenem
obozu nie wolno wychodziÊ z samochodu, moøe to byÊ
niebezpieczne.  Mieszkaliúmy w na oko murzyÒskiej
chacie: okrπg≥ej glinianej a w úrodku by≥y dwie sypialnie
z klimatyzacjπ, ≥azienkπ i ca≥kowicie wyposaøonπ
kuchniπ.  Bardzo by≥o mi≥o w tym obozie, choÊ w nocy
budzi≥y nas ma≥py, ktÛre szuka≥y jedzenia po úmietnikach.

Rano, o úwicie, wstaliúmy, zapakowaliúmy siÍ,
wyjechaliúmy z obozowisk i przez d≥ugπ godzinÍ pilnie
wpatrywaliúmy i szukaliúmy  zwierzπt co nam
wskazywa≥a mapa.  Niestety, niczego nie zobaczyliúmy
i myúla≥am, øe to strata czasu, kiedy wpad≥am na pomys≥,
aby pojechaÊ tam gdzie jest woda.  Rzeczywiúcie tam by≥y
wszystkie zwierzÍta  ktÛre przysz≥y do wodopoju.
Widzieliúmy øyrafy, zebry, hieny, antylopy i bawo≥y.
PÛüniej zobaczyliúmy jeszcze hipopotamy i s≥onie.  Øa≥ujÍ
jedynie, øe nie widzia≥am ani jednego lwa czy lwicy, bo
uwielbiam duøe koty ale trudno je by≥o znaleüÊ w
wysokich trawach.  PÛüniej pojechaliúmy spowrotem do
Johannesburga i nastÍpnego dnia hop na samolot i
polecieliúmy przez ca≥π AfrykÍ  do Izraela.

 Karolina Juszczyk   Klasa11  Szko≥a Polska na Phillip.

A.J. Watch Repairs Pty. Ltd
A.C.N. 076 737 007

Andrzej Jakubaszek
zegarmistrz

uprzejmie zawiadamia, ¿e otworzy³ swój w³asny punkt
naprawy zegarków.

Shop 16, Bailey�s Arcade, Bayley�s Corner
London Circuit, Canberra City, tel. 6262 5900

Poleca wszelkiego rodzaju us³ugi zegarmistrzowskie;
fachowo, solidnie i tanio.

Nasza specjalnoúÊ:
úluby, pogrzeby czy

dowody czci wyraøone kwiatami
Tel. 02 6299 5111
Fax 02 6299 0555

Shop T4 24/36 Morisset St. Queanbeyan 2620
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Garden Party u Nowaków

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

Ze zbiórki Ko³a Polek .................. $103.00
Komisja O�wiatowa na Phillip .... $  50,00
Ela Kopras, USA ........................ $  50,00
L. Vidovic ................................... $  35,00
Kazimierz Martin, Moss Vale ...... $  34,00
F. i B,. Zió³kowscy ...................... $  25,00
A. i St. Zió³kowscy ...................... $  25,00
Klara Bareja ............................... $  20,00
E. i W. Fedorczyk, Southport Q. . $  20,00
H. Groñcka ................................ $  20,00
T. i T. Nowakowie ....................... $  20,00
G. Parzniewska .......................... $  20,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

Drodzy goúcie - zaczyna swoje przemÛwienie Nowak -
zaprosiliúmy was moi przyjaciele z okazji Narodzenia
Boøej Dzieciny oraz z okazji naszego Srebrnego Wesela.
Pragniemy zabawiÊ siÍ jak za dawnych lat - tak jak tylko
my Polacy potrafimy...

Jakie Srebrne Wesele? - mÛwi Kowalska do pani Zosi -
to jest ich 20-ta rocznica úlubu, ale Nowakowa mÛwi≥a
mi w sekrecie, øe 25-tej rocznicy nie bÍdzie, bo ona z
Nowakiem nie wytrzyma nastÍpnych 5 lat. - Øadnego
poøytku z niego nie ma, tylko pracuje, ba≥agani i oglπda
sport w telewizji.

Nowak przemawia dalej: - Wielka moda nasta≥a teraz
na Garden Party, a wiÍc zapraszamy na nasze ogrody!
Wszyscy goúcie przenoszπ siÍ do ogrodu. Jedni oniemiali
z zachwytu, inni patrzπ z zazdroúciπ. Bo ogrÛd jak z bajki.
Na úrodku trawnika prawdziwa wielka choinka, úlicznie
ubrana a na okolicznych drzewach kolorowe lampki,
kwiatki na krzaczkach, kwiatki na sto≥ach i wszÍdzie
pe≥no bia≥ej waty - niby úniegu. Choinka mieni siÍ setkami
maleÒkich gwiazdeczek, jednym s≥owem åwiπteczna
Niespodzianka! - - Ale to piÍknie urzπdziliúcie - mÛwiπ
goúcie zerkajπc na sto≥y/bufety z jad≥em - zupe≥nie jak w
Kalifornii. Panowie stojπ, australijskim zwyczajem
popijajπc piwo z butelki. Panie rzπdkiem, jedna ko≥o
drugiej zajmujπ miejsca przy stolikach. - Ale siÍ wystawili
- mÛwi pani Zosia - skπd oni majπ pieniπdze na takie
luksusy, to w ogrodzie musia≥o kosztowaÊ majπtek, dom
teø piÍkny no i meble drogie od David Jonesa, pewnie
wziÍli na raty! - A moøe jeszcze gdzieú dorabiajπ?  dodaje
pani Marysia. - A na tamtym pÛ≥misku to chyba ≥osoú
wÍdzony, bardzo drogi, ja nie kupujÍ, bo nas nie staÊ -
narzeka pani Graøynka.

- Pragniemy abyúcie siÍ dobrze czuli, a wiÍc w
úwiπtecznym nastroju Hej KolÍda KolÍda!- wo≥a
podniecony Nowak. - Micha≥, w≥πcz muzykÍ! Za chwilÍ
z ustawionych na ca≥y regulator g≥oúnikÛw s≥ychaÊ: Cicha
Noc, åwiÍta Noc...Jest teø op≥atek - a wiÍc dzielimy siÍ.
Wszyscy wstajπ i ca≥ujπ siÍ øyczπc sobie zdrowia, duøo
pieniÍdzy, pociechy z dzieci itd, itp. - Mieszkamy na
obczyünie, ale jesteúmy Polakami, trzymajmy siÍ razem!

W jednoúci si≥a - Nowak przemawia coraz g≥oúniej i
serdeczniej... - Co on wygaduje? - dziwi siÍ pan Zenek -
w jakiej jednoúci? Przecieø ci wszyscy tutaj obecni wcale
siÍ za bardzo nie lubiπ. - Nie szkodzi - dodaje ktoú - ale
nas zaprosili i piÍknie to przygotowali i w ogÛle trzeba
siÍ radowaÊ, bo to przecieø Boøe Narodzenie. - PokÛj
Ludziom Dobrej Woli. - A widzi pani jakie prezenty leøπ
pod choinkπ? Ta rÛøowa duøa paczka to ode mnie... - A
co tam jest na tym drugim stole, bo t≥oczπ siÍ z
talerzykami? - Tam jest polski chleb i prawdziwy smalec
ze skwarkami. Teraz na to przysz≥a moda, bo ta Maryla
Rodowicz-Biesiadna w Polsce to na przyjÍciach czÍstuje
goúci w≥aúnie chlebem ze smalcem i ogÛrkami
kwaszonymi z beczki. Nawet w radiu mÛwili, øe na Gar-
den Party w Ambasadzie teø to by≥o! - W≥aúnie - wtrπca
pani Zosia - ktoú mi mÛwi≥, øe na samym poczπtku goúcie
wyjedli ca≥y smalec, podobno nie starczy≥o dla
wszystkich...By≥o teø droødøowe ciasto w≥asnego
wypieku - mÛwili ci co byli. - Ta sa≥atka teø dobra, ale
chyba w≥oøyli cebulÍ, a ja mam chorπ wπtrobÍ - mÛwi
pani Ania. - Moja znajoma teø miala chorπ wπtrobÍ -
wtrπca pani Zosia - i juø prawie umiera≥a, ale zaczÍ≥a piÊ
zio≥a KsiÍdza Klimuszki i ciπgle øyje... - Szynka dobra,
ciekawe od ktÛrego polskiego rzeünika, bo mamy teraz
dwÛch, w Queanbeyan i tego w Orle.

- Uwaga! NastÍpny punkt programu to opowiadanie
kawa≥Ûw - dyryguje Nowak - Kaziu, chodü tutaj, ty znasz
úwietne dowcipy! Kazio staje ko≥o choinki i pyta: - Jakie
chcecie: øydowskie, polityczne czy moøe te inne? - Oby
dobre!! - wo≥ajπ wszyscy goúcie. - Øadnych kawa≥Ûw
dzisiaj nie bÍdzie - mÛwi stanowczo Nowakowa. - Wobec
tego zapraszam wszystkich do taÒca! - wo≥a pan Kazio -
Kawalarz - Wodzirej. TaÒczymy ÑCzy te oczy mogπ
k≥amaÊî, ÑKapitaÒskie tangoî i rÛøne walczyki.
åpiewamy ÑW ma≥ym bia≥ym domkuî. Jasio z Micha≥em
puszczajπ muzykÍ... - Ale siÍ ci starzy wyg≥upiajπ. Toø to
wapniaki, spaÊ moøna przy tej muzyce!

- Po co oni zaprosili te dwie rozwÛdki - mÛwi pani
Zosia. - One tylko robiπ piÍkne oczy do naszych mÍøow.
Co innego samotny mÍøczyzna, on to moøe byÊ
prawdziwπ ozdobπ towarzystwa - jak pan Zenek na
przyk≥ad. - Ja znam paru rozwodnikÛw co trochÍ
zdziwaczeli jak zostali sami - dodaje Kowalska. Pani
Kowalska! - wo≥a Graøynka - zabierz swojego mÍøa, bo
taÒczy z tπ rozwÛdkπ i zaglπda jej w dekolt!  Sπsiedzi
Australijczycy zaglπdajπ zza p≥otÛw - ale ci Polacy
potrafiπ siÍ bawiÊ! W kπcie siedzi niedawno
rozwiedziony z kieliszkiem w rÍku i úpiewa: - Nie ma
niewiast w naszej chacie, BÛg siÍ rodzi, Moc truchleje,
Hej KolÍda KolÍda!

Drodzy Czytelnicy - øyczÍ Wam wszystkim radosnych
i spokojnych åwiπt.

Irena ålaska-Bell

Najwiêkszy wybór kafli ceramicznych
na �ciany i pod³ogi

6297 4510
100 Crawford Street, Queanbeyan
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Stary �dworek� w dzielnicy Forrest
fot. Irena �laska-Bell

W tym numerze Kroniki, koÒczÍ mojπ przesz≥o dwuletniπ
wÍdrÛwkÍ po kanberskich dzielnicach. By≥ Tuggeranong,
Woden, Civik, Belconnen, Dickson, Manuka, Kingston i
Gunghalin.

Dzis jeszcze o Forrest, Yarallumla, Red Hill, bo i o tych
dzielnicach naleøy napisaÊ s≥Ûw kilka.

Chcecie Drodzy Czytelnicy zobaczyÊ malutkie Beverly
Hills? Jedücie do Forrest - tuø za Nowym Parlamentem,
zostawcie auto i pospacerujcie sobie, tak jak ja to
zrobi≥am. Na co najbardziej zwrÛci≥am uwagÍ? Na
przepiÍkne stare parki z europejskimi drzewami,
zw≥aszcza wysokie smuk≥e tuje.

Domy na Forrest nie nazywajπ siÍ domami, tylko
rezydencjami (mansions). Niewielkie pa≥acyki, stare
dworki, tak zakryte øywop≥otami, øe z ulicy prawie ich
nie widaÊ, ale wszÍdzie zieleÒ i kwiaty tak piÍkne, a do
tego sporo palmowych
drzewek. - Tak wiÍc przez
dwie godziny spacerowa≥am
po kanberskim Beverly Hills.

Mia≥am teø niewielkπ
przygodÍ, bo spacerujπc po
ulicach bez chodnikÛw
zobaczy≥am pa≥acyk o
niezwyle ciekawej archi-
tekturze. Øeby zrobiÊ zdjÍcie,
przesunÍ≥am siÍ przez wπskπ
bramkÍ i juø chcia≥am
pstryknπÊ, kiedy spostrze-
g≥am flagÍ polskπ Ñdo gÛry
nogamiî i w tym momencie
ktoú zaczπ≥ wo≥aÊ:

- Nie wolno! ProszÍ odejúÊ!.
Tak, to by≥a rezydencja

Ambasadora Indonezji...
Znalaz≥am teø dziwny budynek, o wcale nie w≥oskiej

architekturze, w ktÛrym siÍ mieúci Ambasada
WatykaÒska.

Przez dwie godziny mojej wÍdrÛwki w samo po≥udnie
- nie spotka≥am øywej duszy - tylko przemykajπce siÍ od
czasu do czasu auta.

Rozmawia≥am teø z paniπ B., ktÛra tu mieszka przesz≥o
20 lat.

- Pusto tu wieczorem, nie wychodzimy na spacery tak
jak dawniej. Niebezpiecznie... Wszystkie mansions majπ
systemy alarmowe, bo Forrest to dobry kπsek dla
z≥odzieja.

Dowiedzia≥am siÍ rÛwnieø, øe wszystkie wille
zbudowane zosta≥y w latach 40-tych, przez Ûwczesny
rzπd, specjalnie dla wyøszych urzÍdnikÛw
(prominentÛw). Potem rzπdy siÍ zmienia≥y i owe piÍkne
wille by≥y sprzedawane w prywatne rÍce, a nowi
w≥aúciciele przebudowywali je wed≥ug w≥asnych gustÛw.
Widzi siÍ sporo willi o w≥oskiej architekturze ...

Forrest to dzielnica milionerÛw - nie znajdziesz tu
øadnych rzπdowych domkÛw, a cena jednej
najskromniejszej posiad≥oúci zaczyna sie od 1-go miliona
dolarÛw wzwyø.

Graniczπce z Forrest dzielnice: Griffith, Deakin,
Yarralumla, Red Hill to dzielnice ambasad - a jest ich 67.
Prawdopodobnie najwiÍksza to zbudowana w
gregoriaÒskim stylu ambasada amerykaÒska, stojπca na
10 akrach gruntu. Amerykanie mÛwiπ o niej : Ñitís as

American as blueberry pieî.
Ciekawostkπ jest, øe USA
mia≥a swojego reprezentanta
w Australii juø w roku 1839,
ale dyplomatyczne stosunki
zosta≥y ustanowione dopiero
w 1940 roku.

Bardzo blisko Ambasady
AmerykaÒskiej znajduje siÍ
Ambasada Polska, coraz
bardziej znana naszym
rodakom. Zbudowana w
latach 70-tych, oglπdana z
daleka przez PolakÛw, by≥a
nawet krytykowana, øe
wyglπda jak bunkier.

NiektÛre ambasady sπ
przeúliczne, reprezentujπc
swojπ narodowπ archi-

tekturÍ. (Tajlandzka, Indonezyjska, ChiÒska,
Zjednoczonych EmiratÛw Arabskich). Kaøda z nich,
otwiera swoje bramy oraz wnÍtrza dla zwiedzajπcych, a
dolary uzyskane z biletÛw wstÍpu, oddawane sπ na cele
charytatywne.

Na  Yarralumla warto zobaczyÊ budynek zbudowany
w 1913 roku, ktÛry przez krÛtki okres by≥ pierwszym
miejscem spotkaÒ Kanberskiego Gabinetu. Potem zosta≥
hostelem dla parlamentarzystÛw - domem goúcinnym dla
krÛlowej, ksiπøπt i cz≥onkÛw rodzin krÛlewskich, aø
wreszcie zosta≥ nazwany Government House. åliczny, stary,
doskonale utrzymany, tonie w kwiatach i zieleni...

Irena ålaska-Bell

QUEANBEYAN CARPETS
Ma na sk³adzie

szeroki asortyment
dywanów we³nianych,

berberyjskich,
nylonowych i
pluszowych

Diana i Michael
Domaschenz
6297 1141

31 Uriarra Road,
Queanbeyan
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Benny Wachniewski

Benny Wachniewski jest starym i znanym
cz≥onkiem Polonii kanberskiej, ktÛry duøo pracowa≥
spo≥ecznie.  Przez kilka lat by≥ prezesem i
sekretarzem Klubu Or≥a Bia≥ego.

�wiêta Bo¿ego Narodzenia
Têskno mi Bo¿e za ojczystym krajem,
Za jego tradycj¹ i jego zwyczajem.
Pamiêtam jeszcze me dzieciêce lata,
Gdy w Wigiliê choinkê przynosi³ tata.

Wtedy ochoczo j¹ ubiera³em
I ozdoby ró¿ne na niej wiesza³em,
�wieczki w lichtarzyki wk³ada³em
I na ga³êziach je przyczepia³em.

A pod choink¹ nieodzowna szopka,
�w. Józef i Maryja stali ko³o ¿³obka,
I trzej te¿ królowie z podarunkami,
A w ko³o pasterze wraz z bydlêtami.

Gdy gwiazdka na niebie siê pojawi³a,
Wieczerza na stole gotowa ju¿ by³a,
Krótki paciorek, op³atkiem dzielenie,
Potem wigilijne postne po¿ywienie,

Prezenty to �wi¹teczna uciecha.
Ka¿dy na swój niecierpliwie czeka³.
�wieczki p³on¹, nastrój uroczysty,
Na dworze mróz, i �nieg le¿y puszysty,
A o pó³nocy wszyscy siê zbieraj¹
I do ko�cio³a na pasterkê pod¹¿aj¹.

Pod Krzy¿em Po³udnia dzieñ wigilijny
Jaki¿ jest dziwny, jaki¿ jest inny.
Nie wiadomo kiedy si¹�æ do wieczerzy,
Bo tu ka¿dy inaczej w Boga wierzy.

Mój s¹siad drzewo zawziêcie pi³uje,
Bo budkê dla pieska teraz buduje,
A drugi kosiarkê w³a�nie zreperowa³
I trawkê kosiæ bêdzie próbowa³.

Têskno mi Bo¿e za ojczystym krajem,
Za jego tradycj¹, za jego zwyczajem,
Wiem, ¿e go ju¿ wiêcej nie zobaczê,
Dlatego me serce wzi¹¿ za nim p³acze.

Grudzieñ 1995 r.

Czytelnikom     Kroniki Polonii

i Wszystkim Rodakom

Weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz

Szczê�liwego Nowego Roku 1999
¿yczy

Redakcja
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WIZYTA PRZEWODNICZ•CEGO N.S.Z.Z. SOLIDARNOå∆
DR MARIANA KRZAKLEWSKIEGO W KANBERZE

We úrodÍ 18 listopada br. Canberra goúci≥a delegacjÍ z
Polski, na czele z dr. Marianem Krzaklewskim wraz z
ma≥øonkπ. DziÍki dobrej reklamie miejscowej Rady
Organizacji Polskich na A.C.T., sala S.P.K. wype≥ni≥a siÍ
po brzegi, gdyø zainteresowanie Polonii tym politykiem
okaza≥o siÍ wyjπtkowo duøe. Goúcie przybyli w
towarzystwie ambasadora RP dr T.Szumowskiego,
prezesa Rady Naczelnej R. Majchrzaka i ksiÍdza W.
Szczepaniaka.

Spotkanie otworzy≥ i prowadzi≥ prezes Rady
Organizacji Polskich w A.C.T. Arkadiusz Fabjanowski,
ktÛry w ciep≥ych s≥owach powita≥ i przedstawi≥
przewodniczπcego zwiπzku zawodowego i AWS-u.
NastÍpnie gospodarz Domu Kombatanta prezes SPK
Ko≥a Nr. 5 F. Machutta w krÛtkim i bardzo treúciwym
referacie naúwietli≥  pracÍ niepodleg≥oúciowπ i koleje

Dr M. Krzaklewski z ma³¿onk¹ przybywaj¹ do Domu
Polskiego Kombatanta w towarzystwie ambasadora RP
dr T. Szumowskiego

Przemawia prezes SPK pan Franciszek Machutta.  Za
sto³em prezes Rady Organizacji Polskich na ACT A.
Fabjanowski (niewidoczny),  dyrektor Biura Zagranicznego
A.W.S. M. Kotlarski, pani Maria Krzaklewska, dr Marian
Krzaklewski, prezes R. Majchrzak, minister R. Sikorski oraz
ambasador dr T. Szumowski

fot. fot. F. Paszkiewicz

Przemawia dr M. Krzaklewski.  Przy stole prezes Rady
Organizacji Polskich na ACT A. Fabjanowski i dyr. M.
Kotlarski

losÛw cz≥onkÛw miejscowego ko≥a. Z kolei g≥os zabra≥
goúÊ wieczoru dr Marian Krzaklewski. W obszerny i
szczegÛ≥owy sposÛb naúwietli≥ scenÍ polityczno-
gospodarczπ dzisiejszej Polski, jej dobre i z≥e strony.
Reprezentujπc prawicowπ orientacjÍ politycznπ,
szczegÛlny nacisk po≥oøy≥ na sprawy partii prawicowych,

ktÛrych rozdrobnienie uwaøa za najwaøniejszy problem.
Jako przewodniczπcy Akcji Wyborczej SOLIDARNOå∆,
za g≥Ûwny cel uwaøa zjednoczenie i zespolenie
wszystkich frakcji i od≥amÛw w imiÍ dobra Polski.
Wypowiedzi goúcia zosta≥y przyjÍte gromkimi brawami.
Na pytania nie zosta≥o wiele czasu. Spotkanie zakoÒczy≥o
siÍ z≥oøeniem øyczeÒ i odúpiewaniem Ñ100 latî paÒstwu
Krzaklewskim, ktÛrzy w  tych dniach obchodzili 20-lecie
swego ma≥øeÒstwa. Pani Krzaklewska otrzyma≥a z tej
okazji wiπzankÍ australijskich kwiatÛw od dziewczynki
w stroju krakowskim. Dyskusje i pytania kontynuowano
w osobistych rozmowach przy lampce wina i kawie.

Helena WodziÒska

Rada Organizacji Polskich na A.C.T. zwraca siÍ z apelem
do ca≥ego Spo≥eczeÒstwa Polskiego o pomoc finansowπ
na wydawanie ÑKroniki Poloniiî (druk i op≥aty
pocztowe) i op≥acanie godzinnego programu polskiej
audycji radiowej w Kanberze.  (Osoby pracujπce w tych
mediach robiπ to honorowo, traktujπc swÛj wk≥ad jako
pracÍ spo≥ecznπ).

Jak dotπd wydatki te pokrywane by≥y w wiÍkszoúci z
odsetek Funduszu Prof. JÛzefa WilczyÒskiego, sk≥adek i
danin organizacji, oraz sporadycznych og≥oszeÒ i
datkÛw czytelnikÛw.

W zwiπzku z obecnπ niskπ stopπ oprocentowania
kapita≥u, nasze wp≥ywy w tej chwili zmniejszy≥y siÍ tak
bardzo, øe nie wystarczajπ na utrzymanie Kroniki i
Radia.

Apel o pomoc
Dlatego teø apelujemy do wszystkich PaÒstwa -

otrzymujπcych bezp≥atnie ÑKronikÍ Poloniiî od 14 lat o
systematyczne sk≥adanie ofiar na te cele, wed≥ug swych
moøliwoúci (sugerujemy $10 na rok).

Ofiary moøna przesy≥aÊ na adres: Kronika Polonii.
G.P.O. Box 1594, Canberra City ACT 2601, lub sk≥adaÊ
na listÍ upowaønionych kolektorÛw, w klubach i
prywatnie.  Czeki naleøy wystawiaÊ na Council of Pol-
ish Organisations.

W kaødym numerze Kroniki bÍdziemy potwierdzaÊ
imiennie otrzymywane sumy.

Wierzymy, øe wyprÛbowana polska ofiarnoúÊ i
solidarnoúÊ i tym razem nie zawiedzie.

Arkadiusz Fabjanowski
Prezes Rady
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Ach co to by≥ za Bal, chcia≥oby siÍ powiedzieÊ - ale balu
nie by≥o, tylko balowe ÑGarden Partyî (niestety grajkowie
nie dopisali, by≥a tylko harmonijka ustna), no i mecz pi≥ki
noønej: druøyna ÑPoloniiî z Sydney i druøyna
ÑKoúciuszkoî z Melbourne. Nie wiadomo komu naleøa≥o
øyczyÊ wygranej, bo miejscowa druøyna ÑOrze≥ki
Koronneî na razie siÍ rozpad≥a.

Leøa≥am na jednym boku pod gruszπ, jako øe o pi≥ce
noønej teø mam niewielkie pojÍcie (gra≥am w Ñdwa
ognieî jak mia≥am 10 lat), popijajπc piwko, kiedy
podszed≥ do mnie znajomy i zapyta≥:
- Pani Ireno, co to za facet biega ko≥o boiska, wszystko
liczy, patrzy na zegarek i robi notatki?
- To mÛj osobisty sprawozdawca sportowy -
odpowiedzia≥am, dumnie, patrzπc na biegajπce po boisku
bia≥o czerwone postacie oraz na smaøπce sie w s≥oÒcu
≥ysiny niektÛrych panÛw kibicÛw.

Ruszy≥am siÍ dopiero, jak siÍ mecz skoÒczy≥ (wynik
3:2 dla Melbourne) i pan Ambasador wrÍcza≥ puchar
zwyciÍzcom oraz statuetkÍ druøynie sydnejskiej. By≥y
wywiady do radia, wspÛlne fotografie - kapitanowie
obydwÛch druøyn wyg≥osili krÛtkie przemÛwienia,
dziÍkujπc Ambasadzie Polskiej za zorganizowanie tak
mi≥ego towarzyskiego sportowego spotkania.

Trwa≥o to krÛtko bo wszyscy pÍdzili na ÑGarden Partyî
do Ambasady, bo s≥uchy chodzi≥y po mieúcie, øe tam
úwietne jedzenie naszykowane dla g≥odnych oraz piwo
w skrzyneczkach dla spragnionych...

KoÒczπcy siÍ rok zobowiπzuje nas do podzielenia siÍ z
naszymi Rodakami kilku refleksjami z naszej dzia≥alnoúci.
Generalnie przebiega≥a ona spokojnie i Prezydium nasze
wywiπzywa≥o siÍ w miarÍ moøliwoúci ze swoich
obowiπzkÛw. Najwaøniejszy problem jaki przed nami
stanπ≥ w minionym roku to oczywiúcie kwestie
finansowe.

Rada nasza bowiem finansuje wydawanie kwartalnika
KRONIKA POLONII oraz op≥aca nasze audycje radiowe
na falach stacji CMS FM103.1 oraz symboliczne kwoty
przeznaczamy na nasze polskie szko≥y na Belconnen i
Phillip. Obecny numer KRONIKI POLONII wydajemy
dziÍki wspania≥ej postawie PaÒ z Ko≥a Polek, zarzπdom
Ko≥a S.P.K. Nr. 5 oraz Klubu Or≥a Bia≥ego ktÛrym
serdecznie dziÍkujemy. RÛwnieø wspar≥y nas osoby
prywatne i korzystajπc z okazji chcielibyúmy
podziÍkowaÊ paÒstwu: Annie i Stanis≥awowi oraz Fran-
kowi i Barbarze ZiÛ≥kowskim, pani Helenie GroÒckiej,
paÒstwu Teresie i Tadeuszowi Nowakom, pani Genowe-
fie Parzniewskiej. Sprawom naszych finansÛw bÍdziemy
musieli poúwiÍciÊ szerszy artyku≥ w przysz≥ym roku.

Z okazji zbliøajπcych siÍ åwiπt Boøego Narodzenia oraz
Nowego Roku sk≥adamy najserdeczniejsze øyczenia
naszym Duszpasterzom ks. Prowincja≥owi Stanis≥awowi
Lipskiemu oraz ks. Superiorowi Waldemarowi
Szczepaniakowi, Panu Ambasadorowi Rzeczpospolitej dr
Tadeuszowi Szumowskiemu, jego Rodzinie i ca≥emu
personelowi Ambasady z Rodzinami. Øyczymy
sukcesÛw w dzia≥alnoúci Zarzπdom KlubÛw S.P.K. i Or≥a
Bia≥ego oraz wszelkiej pomyúlnoúci øyczymy wszystkim
Paniom z Ko≥a Polek, a wszystkim cz≥onkom Prezydium
naszej Rady, czyli samym sobie, øyczmy aby te úwiÍta

Z øycia Rady Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto≥eczne.

W Ogrodach Ambasady znajdowa≥o siÍ oko≥o 200
zaproszonych goúci.

Widzia≥am kilka Bardzo Waønych OsÛb, ale nastrÛj by≥
sportowo-balowo-ogrodowy, i trochÍ teø pokaz mody,
bo wiele zaproszonych osÛb, zw≥aszcza paÒ, doceniajπc
zaszczyt jakie ich spotka≥, ubranych by≥o w sza≥owe
ciuchy (naj≥adniejsze oczywiúcie te ostatnio przywiezione
z Polski). Jedzenie by≥o polskie, smaczne i duøo - nie
trzeba siÍ by≥o pchaÊ - starczy≥o dla wszystkich i jeszcze
sporo zosta≥o.

O øadnych smalcach pisaÊ nie bÍdÍ bo juø ca≥a Canberra
i okolica o tym s≥ysza≥y. Piwka teø nie zabrak≥o, po 5-tej
szklaneczce przesta≥am liczyÊ.

Gospodarze mieszali siÍ z ludem, zachÍcajπc do
jedzenia i picia, a pani Ambasadorowa osobiúcie
czÍstowa≥a ciastem domowego wypieku z rezydenckiego
pieca. KawÍ podano w wytwornych chiÒskich lub
japoÒskich ma≥ych filiøaneczkach. Mam nadziejÍ øe siÍ
nic nie st≥uk≥o...

Jak zbliøa≥a siÍ godzina 6 wieczorem i Garden Party
siÍ koÒczy≥o - nie bardzo chcia≥o siÍ opuszczaÊ tego
úlicznego, goúcinnego, pachnπcego kwiatami i
kie≥baskami miejsca - ogrodÛw naszej goúcinnej
Ambasady.

P.S. Pogoda dopisa≥a, podobno modlono siÍ o to ca≥π
noc.

DziÍkujÍ w imieniu goúci, pe≥na zachwytu
Irena ålaska-Bell

by≥y dla nas czasem wypoczynku i refleksji,  abyúmy w
przysz≥ym roku 1999 spotkali siÍ w zdrowiu, spokoju i
przyjaüni. Naszym Rodakom z Kanbery i Queanbeyan
øyczymy aby te úwiÍta by≥y spokojne ale  radosne, a nowy
1999 rok by≥ czasem ziszczenia wszystkich planÛw i
marzeÒ.

Prezydium Rady

�Artykulik� dyskusyjny�Artykulik� dyskusyjny�Artykulik� dyskusyjny�Artykulik� dyskusyjny�Artykulik� dyskusyjny
Korzystajπc z okazji pragnÍlibyúmy dodaÊ kilka s≥Ûw i
zaprosiÊ szersze grono cz≥onkÛw i ich znajomych z
rodzicami do Klubu Or≥a Bia≥ego, do wiÍkszego udzia≥u
osÛb w dzia≥alnoúci spo≥eczno-kulturalnej Klubu,
poparcia w jego poczynaniach, bo frekwencja kanberskiej
Polonii w Klubie i klubach ogÛlnie, zmniejsza siÍ z dnia
na dzieÒ.  Wyjπtek stanowi sobota w ktÛrej urzÍduje
rzeünik ÑKrakusî z Sydney.  Nie wiemy jaka jest tego
przyczyna!  Z≥a klimatyzacja, czy administracja, czy teø
coú zupe≥nie innego - ÑAtmosferaî - jak to mawiajπ inni
ludzie.

Sπ przecieø imprezy, teatry i Akademie, jest czynna
polska Ñsmacznaî kuchnia, biblioteka K.O.B., KÛ≥ko
Komputerowe, grupa taneczna ÑWielkopolskaî, sπ lekcje
lub Êwiczenia Towarzyskich TaÒcÛw (Social Dancing), jest
sekcja rybacka - a tu PolakÛw wszÍdzie brakuje.  Co
naleøy zrobiÊ, aby tÍ sytuacjÍ w Klubie i klubach
poprawiÊ?  Zapraszamy Ñszersze gronoî czy forum do
dyskusji w tej sprawie, bo nam s≥Ûw brakuje!  Domy i
Kluby nasze úwiecπ Ñpolskπ pustkπî!  Czy nasta≥ juø
schy≥ek wygasajπcej Polonii kanberskiej, czy teø aø tak
wiele poddaliúmy siÍ asymilacji kraju osiedlenia?  ProszÍ,
zapraszamy do dyskusji!

Za Zarzπd K.O.B.
A. Miko≥ajczak, prezes
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...

 dalszy ci¹g obok

W zwiazku z 59. rocznicπ
radzieckiej agresji na PolskÍ mia≥y miejsce uroczystoúci
przy Grobie Nieznanego Øo≥nierza w Warszawie oraz
pomniku Ofiar Agresji Sowieckiej. Odprawiono takøe
mszÍ úwiÍtπ w intencji poleg≥ych i zamordowanych na
Wschodzie. Politycy uczestniczπcy w obchodach
domagali siÍ miÍdzy innymi godziwego
zadoúÊuczynienia ze strony Rosji za krzywdy
wyrzπdzone Polsce po 17 wrzeúnia 1939 roku. Obchody
rocznicy odby≥y sie takøe w wielu innych miastach.
(Wiadomoúci Dnia 17.9.1998)
Kolejna akcja ÑSprzπtanie úwiataî
rozpoczyna siÍ dziú. Organizatorzy (z okazji 200. rocznicy
urodzin Mickiewicza) apelujπ, øeby oprÛcz zwyk≥ych
úmieci sprzπtnπÊ plugawe napisy z murÛw.
(Donosy 18.9.1998)
Polska policja
dosta≥a dostÍp do komputerowej bazy danych FBI. BÍdzie
teraz moøna b≥yskawicznie sprawdziÊ np. czy samochÛd
sprowadzony zza oceanu nie zosta≥ tam wczeúniej
skradziony. W USA co roku kradzionych jest ok. 1.4
miliona samochodÛw, z czego ok. 2 tysiÍcy trafia do
Polski.
(Donosy 18.9.1998)
W Krakowie
odby≥ siÍ dziú tradycyjny marsz jamnikÛw.  Z
krakowskiego Rynku G≥Ûwnego do Amfiteatru Radia
KrakÛw przemaszerowa≥o dziú ponad tysiπc rÛønej maúci
czworonogÛw.  Przy Jamie Michalika jamnikom
serwowano parÛwki, a w amfiteatrze dla nich i ich
w≥aúcicieli przygotowano festyn. Do Krakowa
przyjecha≥y psy z Bydgoszczy, Katowic, Poznania,
Szczecina i Warszawy, a takøe z Australii, Czech i
Hiszpanii.
(Wiadomoúci Dnia, 19.9.1998)
Pu≥kownik Ryszard KukliÒski
zamierza przekazaÊ swoje honoraria za publiczne
wystπpienia w USA, swojej fundacji majπcej pomagaÊ
ofiarom komunizmu z lat 1956, 1970 i 1981/82. Na cele
fundacji ma byÊ takøe przeznaczony zwrÛcony
KukliÒskiemu jacht ÑOpal IIî, ktÛrego wartoúÊ
przekracza 300 tys. z≥..
(Wiadomoúci Dnia, 20.9.1998)
Kaliningrad i Baltijsk
poprosily Elblπg o pomoc materialnπ w zwiπzku z trudnπ
sytuacjπ w Obwodzie Kaliningradzkim. Rzecznik
prezydenta Elblπga poinformowa≥, øe trwajπ
przygotowania do udzielenia takiej pomocy. Doda≥, øe
Rosjanie poprosili o øywnoúÊ, ciep≥π odzieø, obuwie i leki.
(Wiadomoúci Dnia, 22.9.1998)
Andrzej Wajda
zakoÒczy≥ zdjÍcia do ekranizacji ÑPana Tadeuszaî.
Premiera za kilka miesiÍcy.
(Donosy 25.9.1998)
Nowym sposobem
kradzieøy samochodÛw okaza≥ siÍ z≥odziejski autokomis.
Na przyk≥ad we Wroc≥awiu dwaj mieszkaÒcy Lublina
za≥oøyli w sierpniu autokomis, og≥osili promocjÍ, zebrali
na placu kilkadziesiπt samochodÛw, przygotowali im
odpowiednie papiery i w ciπgu jednej nocy 36
samochodÛw wyjecha≥o Ñw PolskÍî - a wraz z nimi
w≥aúciciele komisu. Zaalarmowana przez
przypadkowego úwiadka wyjazdu kolumny wozÛw
policja urzπdzi≥a ob≥awÍ - zatrzymano 14 samochodÛw,
z czego po≥owÍ juø na wschodniej granicy, kierowanych
przez Rosjan. KierowcÛw zatrzymano, w≥aúcicieli komisu

policja szuka. Podobnych przypadkÛw by≥o w tym roku
wiÍcej - w ca≥ym kraju.
(Donosy 25.9.1998)
Proboszcz Ryszard KrÛl
z KÍpic w S≥upskiem zosta≥ karnie wys≥any przez biskupa
Mariana Go≥Íbiewskiego na roczny urlop za wystawienie
krzyøa na oúwiÍcimskim øwirowisku. Oficjalnie kuria
podaje, øe proboszcza wys≥ano na urlop zdrowotny.
Obecnie na øwirowisku stoi 239 krzyøy.
(Donosy 29.9.1998)
Komisja Europejska
na≥oøy≥a karne c≥a na nasz sznurek do snopowiπza≥ek.
Okazuje siÍ, øe robiÊ coú za tanio to teø üle. A ja jeszcze
pamietam te Ñkampanie øniwneî, w ktÛrych zawsze
sznurka by≥o za ma≥o...
(Donosy 2.10.1998)
Kabel energetyczny Polska-Szwecja
rozpoczÍto budowaÊ - od szwedzkiego koÒca w
Karlshamn. Pomimo zmiany technologii (zamiast
pojedyÒczego przewodu i elektrod w wodzie bÍdπ dwa
przewody) protestowa≥o 100 osÛb z organizacji
ekologistÛw. Ciekawe, czy sami nie uøywajπ prπdu...
(Donosy 2.10.1998)
Prezydent
wystπpi≥ w TV wzywajπc do udzia≥u w wyborach i
krytykujπc rzπd i parlament. AWS chce wystπpiÊ z
protestem, øe by≥ to udzia≥ w kampanii wyborczej SLD -
poza czasem antenowym na takπ kampaniÍ
przydzielonym.
(Donosy 5.10.1998)
Praca zamiast wÛdki?
Spada spoøycie alkoholu - o 1/3 (do 8 l rocznie w zesz≥ym
roku) w ciπgu 10 lat. To podobno w≥aúnie efekt tego, øe
wiÍcej pracujemy i mniej mamy czasu na Ñrozrywki
wysokoprocentoweî.
(Donosy 5.10.1998)
Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
urzπdzi≥a we Wroclawiu wystawÍ dokumentujπcπ
zbrodnie sπdowe w latach 1944-1956. Mia≥y na niej byÊ
wywieszone fotografie ofiar, a naprzeciwko nich
fotografie i nazwiska sÍdziÛw i prokuratorÛw
odpowiedzialnych za wyroki úmierci w procesach
politycznych. ZdjÍcia tych drugich bÍdπ, ale z
przys≥oniÍtymi oczami i bez nazwisk, bo uznano øe
narusza≥oby to ustawÍ o ochronie danych osobowych.
(Donosy 6.10.1998)
Do koÒca bieøπcego roku
Polacy z obcym obywatelstwem, ktÛrzy w latach 1992-
1996 przybyli do Polski na pobyt sta≥y, mogπ sk≥adaÊ w
MSWiA wnioski o uznanie ich w trybie uproszczonym
za obywateli polskich. Ustawa o cudzoziemcach z 1997
roku wprowadzi≥a na okres przejúciowy uproszczony
tryb nabycia obywatelstwa RP - uznania kogoú za
obywatela przez szefa MSWiA. Chodzi g≥Ûwnie o
repatriantÛw z by≥ego ZSRR. Do z≥oøenia wniosku w
NSWiA uprawnieni sa tylko ci, ktÛrzy uzyskali wczeúniej
zezwolenie wojewody na pobyt sta≥y i majπ zapewnione
mieszkanie i utrzymanie.
(Wiadomo�ci Dnia, 6.10.1998)
16 tysiÍcy myszy
komputerowych zosta≥o wczoraj zniszczonych przez
drogowy walec w ramach walki z pirackim sprzÍtem.
AkcjÍ zorganizowa≥a firma Microsoft, asystowali
policjanci, dziennikarze i gapie.
(Donosy, 7.10.1998)
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Szk³o na poczekaniu
lustra · blaty sto³ów · kafle · gabloty · meble dla przemys³u i gospodarstwa domowego

6280 5091
48 Kembla St. Fyshwick

18 paüdziernika z okazji rocznicy pontyfikatu Papieøa w
Oúrodku Jana Paw≥a II odby≥a siÍ uroczysta Msza åwiÍta.

MszÍ tÍ koncelebrowa≥ biskup australijski J.E.G. Maine
w asyscie  ks. Prowincja≥a St. Lipskego oraz ks. W.
Szczepaniaka.

Obecni na mszy byli przedstawiciele Ambasady
Polskiej w Kanberze, wraz z ambasadorem T.
Szumowskim, poczet sztandarowy S.P.K., prezesi
Organizacji, oraz my parafianie, w iloúci ponad 400 osÛb.

Po zakoÒczeniu Mszy åw. nastπpi≥o ods≥oniÍcie tablicy
pamiπtkowej ku czci Jana Paw≥a II. Tablica ta, dzie≥o
artysty rzeübiarza Wojciecha Pietranika, ufundowana
zosta≥a przez parafian z Kanbery i Queanbeyan.  Jest  to
p≥askorzeüba z popiersiem Papieøa. Aktu ods≥oniÍcia
dokona≥ p. Ambasador, a biskup Maine tablicÍ
pob≥ogos≥awi≥.

By≥o teø kilka przemÛwieÒ prezesa Rady Naczelnej,
pana R. Majchrzaka i prezesa Rady Organizacji Polskich
na ATS pana A. Fabjanowskiego, po czym w

przeúlicznym ogrodzie, pe≥nym kwiatÛw, zieleni i
drzewek palmowych, zasiedliúmy do wspÛlnego
ÑObiadu Parafialnegoî gdzie w przyjemnej atmosferze,
jedliúmy rÛøne smaczne rzeczy, gawÍdzπc sobie
rÛwnoczeúnie.

By≥o mnÛstwo powitaÒ, uúmiechÛw, serdecznoúci, (oby
tak zawsze), jednym s≥owem by≥o rodzinnie. Chwalono
piÍknπ MszÍ åw., toczono dyskusje na temat ods≥oniÍtej
tablicy, chwalono smaczne potrawy, wystrÛj ogrodu i sali
parafialnej.

Ile trudu, staraÒ i czasu w≥oøono w to, aby uroczystoúÊ
ta wypad≥a tak wspaniale, wiedzπ tylko bezimienni
bohaterowie: panie przygotowujπce obiad na 250 osÛb,
panowie montujπcy tablicÍ pamiπtkowπ na murach
Oúrodka, jakieú dobre duszki, ktÛre tak wypielÍgnowa≥y
ogrÛd, øe oczu oderwaÊ nie mog≥am od tej urzekajπcej
zieleni, i wielu innych...

DziÍkujemy Wam wszystkim.
Irena ålaska-Bell

Uroczysto�ci w O�rodku Jana Paw³a II
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Na targach ksiπøki we Frankfurcie
by≥ wczoraj DzieÒ Polski. Odby≥o siÍ wiele imprez
promujπcych naszπ literaturÍ. Prasa chwali nasze stoisko
za dobre przygotowanie, krytykuje nieco szczup≥oúÊ
zajmowanego przez nie miejsca.
(Donosy, 9.10.1998)
W rocznicÍ bitwy pod Lenino
na polu bitwy otwarty zosta≥ cmentarz polskich øolnierzy.
W uroczystoúci uczestniczy≥ biskup polowy i kombatanci.
Za komuny bitwa pod Lenino by≥a bardzo waøna, i duøo
siÍ o niej mÛwi≥o, tylko nie o tym øe ktoú tam zginπ≥...
(Donosy, 13.10.1998)
W Raciborzu
zawiπza≥a siÍ koalicja AWS-SLD. Zdaje siÍ, øe g≥Ûwnie
chodzi o odsuniecie od w≥adzy prezydenta miasta
(dawniej z AWS, obecnie niezaleøny). W≥adze úlπsko-
dπbrowskiej AWS zapowiadajπ interwencjÍ - do
wyrzucenia z AWS, ale (przyszli) radni z Raciborza chyba
wolπ odejúcie z AWS od zmiany koalicji. Najbardziej
zadowolona jest chyba UW, ktÛra moøe odpieraÊ zarzuty
Ñco wy, z SLD siÍ bratacieî s≥owami Ñwy teøî.
(Donosy, 19.10.1998)
Prezydent
nie podpisze ustawy o Instytucie PamiÍci Publicznej.
G≥Ûwny zarzut - øe Ñwglπd do teczekî dostanπ tylko
pokrzywdzeni, a nie wszyscy. TwÛrcy ustawy
uzasadniali, øe chodzi o to, øeby dawni wspÛ≥pracownicy
UB/SB nie mogli najpierw sprawdziÊ, czy coú ich
kompromitujπcego siÍ zachowa≥o, a potem z≥oøyÊ
k≥amliwπ deklaracjÍ lustracyjnπ...
(Donosy, 4.12.1998)

Reakcje na weto prezydenta
Minister Pa≥ubicki: ÑKwaúniewski mia≥ byÊ prezydentem
wszystkich PolakÛw, a zosta≥ prezydentem wszystkich
ubekÛwî.
Marian Krzaklewski: ÑPrezydent chce zablokowaÊ
prawdÍ o naszej historiiî..
Zadowolenie z weta wyrazili politycy SLD i Adam
Michnik.
Koalicja zamierza prowadziÊ rozmowy z PSL w celu
wspÛlnego odrzucenia weta. Szczerze mÛwiπc, wπtpiÍ,
by takie rozmowy mog≥y coú daÊ...
(Donosy, 7.12.1998)
Izrael
odmÛwi≥ ekstradycji Salomona Morela, by≥ego
komendanta obozu przejúciowego dla NiemcÛw w
åwiÍtoch≥owicach, obwinianego o úmierÊ ponad 1500
wiÍüniÛw obozu. W uzasadnieniu napisano, øe nie by≥a
to zbrodnia przeciwko ludzkoúci.
(Donosy, 8.12.1998)
Wojewoda bydgoski
odmÛwi≥a wrÍczenia odznaczeÒ paÒstwowych dwÛm
osobom i odes≥a≥a medale (Krzyøe Zas≥ugi) prezydentowi
Kwaúniewskiemu. Jedna z odznaczonych (za wzorowe
pe≥nienie obowiπzkÛw zawodowych) osÛb opisana by≥a
przez prasÍ jako winna rozrzutnoúci w bydgoskiej
pomocy spo≥ecznej, druga by≥a karana sπdownie (za bicie
øony).
(Donosy, 9.12.1998)

Wyszpera≥ Jerzy Klim
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Popieraj LOT Polskie Linie Lotnicze
� Najszybsze po³¹czenie z Warszaw¹

� cena przez Pekin od $1350,�
� Darmowy przelot po Polsce
� Do Europy od $ 1450,�

Inne linie lotnicze:  Lauda, KLM, Alitalia
� Od $1450,� z Kanbery
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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Zdrowych i Weso³ych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz

Dosiego Roku 1999
¿ycz¹ pracownicy

Polski Komitet Radiowy
Kanberski program radiowy w jêzyku polskim w pa�mie
FM 103,1MHz (CMS Community Radio) serdecznie
zaprasza naszych Rodaków do odbiorników radiowych w
ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od 19.00 do 20.00. Adres
Rozg³o�ni: CMS Community Radio, Polish Language Pro-
gram,  27 Mulley St. Holder A.C.T. 2611
Nr. telefonu pod który mo¿na dzwoniæ nawet podczas
audycji:  02-62874347.

TERMINARZ AUDYCJI Polskiej Fali
21.12.98 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
28.12.98 Irena �laska-Bell 6247 5526
04.01.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
11.01.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
18.01.99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
25.01.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
01.02.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
08.02.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
15.02.99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
22.02.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
01.03.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
08.03.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
15.03.99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
22.03.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
Dziêkujemy wszystkim naszym s³uchaczom za
wspieranie naszej pracy. Jak zwykle apelujemy do
wszystkich chêtnych do pracy w naszym radiu o
zg³aszanie siê do nas - dla ka¿dego znajdziemy ciekawe
zajêcie przy realizacji naszych audycji. Z okazji  �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy naszym s³uchaczom
wszelkiej pomy�lno�ci a w nowym 1999 roku spe³nienia
wszystkich marzeñ.

KOMITET RADIOWY

Zmieniasz adres?

Znasz kogo�, kto nie
otrzymuje Kroniki Polonii?

Zwróæ banderolê lub napisz
do nas pod adres: GPO Box
1594, Canberra ACT 2601

UWAGA UCZNIOWIE KLAS 11- TYCH
W 1999 ROKU.

Polska Szko≥a PrzedmiotÛw  Ojczystych w Phillip,
zawiadamia, øe w lutym 1999 rozpoczyna siÍ kolejny
2-letni kurs jÍzyka polskiego dla klas 11 i 12.  Jest to
kurs uznany przez ACT Department of Education
jako tertiary (T) subject.  Wyniki uzyskane w Polskiej
Szkole na Phillip liczπ siÍ do tzw. Tertiary Entrance
Ranking (TER), ktÛre decydujπ o przyjÍciu na wyøsze
uczelnie.

 Lekcje odbywajπ siÍ w piπtki w godzinach 5.45 ñ
9.00 wieczorem.

Bliøszych informacji udziela p. Stefan Gajewski
tel. 62314273.

Kierownik Szko≥y
Marek Stawski


