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Do tej pory gdy zasiada≥em do pisania przeglπdu
wydarzeÒ w Polsce to zawsze mia≥em wπtpliwoúci ñ czy
i ktÛre wydarzenia w Polsce zas≥ugiwa≥y na
przedstawienie PaÒstwu w szerszym kontekúcie. Tym
razem sta≥o siÍ inaczej, siadajπc do biurka wiedzia≥em,
øe minione miesiπce roku 1999 mia≥y cztery dominujπce
i waøne dla Polski tematy. RozpocznÍ od dwÛch, moim
zdaniem najwaøniejszych. Pierwszy dotyczy spraw
zagranicznych a mianowicie ratyfikacji i z≥oøenia
dokumentÛw przystπpienia Polski do Sojuszu
PÛ≥nocnoatlantyckiego zwanego w skrÛcie NATO. Temat
drugi to wydarzenie wewnπtrzpaÒstwowe ale duøej
wagi, mianowicie powstanie partii centroprawicowej
czyli RUCHU SPO£ECZNEGO  AKCJA WYBORCZA
SOLIDARNOå∆.

A  wiÍc zaczynamy od wstπpienia Polski do NATO. W
piπtek 12 marca o godz.11.30 rano w Independence w
stanie Missouri, gdzie mieúci siÍ kwatera g≥Ûwna NATO,
minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
prof. Bronis≥aw Geremek przekaza≥ dokumenty
przystπpienia Polski do Sojuszu. Z okazji tej w piπtek
wieczorem w Warszawie przed Grobem Nieznanego
Øo≥nierza na placu Marsza≥ka JÛzefa Pi≥sudskiego odby≥o
siÍ uroczyste podniesienie flagi NATO. W obecnoúci
Prezydenta RP, najwyøszych w≥adz paÒstwowych,
przedstawicieli organizacji spo≥ecznych i kombatanckich,
duchowieÒstwa oraz korpusu dyplomatycznego, na dwa
sπsiadujπce ze sobπ maszty zosta≥y rÛwnoczeúnie
podniesione ñ flaga paÒstwowa z god≥em oraz flaga
NATO (napewno PaÒstwo widzieliúcie to w Oto Polska).

Spe≥ni≥o siÍ marzenie wielu pokoleÒ PolakÛw. Premier
Jerzy Buzek podczas swego przemÛwienia w Sejmie w
dniu 17 lutego, posiedzenia ratyfikujπcego dokument
wstπpienia Polski do NATO powiedzia≥: ÑW≥aúnie dziú
podejmujemy decyzjÍ o tym, co najwaøniejsze. DecyzjÍ
historycznπ. Polska ostatecznie potwierdzi≥a swÛj wybÛr.
WybÛr stabilnego, trwa≥ego miejsca we wspÛlnocie atlantyckiej,
wúrÛd wolnych, suwerennych narodÛw Zachodu. Wracamy do
swych korzeni. Spe≥niajπ siÍ marzenia wielu pokoleÒ, marzenia
nasze i naszych ojcÛw. Spe≥nia siÍ jeden z najwaøniejszych
postulatÛw naszej solidarnoúciowej rewolucji z roku 1980.
Polska w NATO to kraj trwale suwerenny i bezpieczny, liczπcy
siÍ w úwiecie.î Natomiast przewodniczπcy NSZZ
SolidarnoúÊ Marian Krzaklewski na tymøe posiedzeniu
stwierdzi≥: ÑTreúciπ najnowszej historii Polski by≥o przecieø
dπøenie do przezwyciÍøenia geopolitycznego fatum, wiszπcego
nad Rzeczpospolitπ od XVII wieku. SolidarnoúÊ powsta≥a, aby
zrealizowaÊ te dπøenia. Si≥y polityczne, wywodzπce siÍ z
Solidarnoúci, postawi≥y sobie za cel nasze cz≥onkostwo w
NATO. Ostateczne zerwanie øelaznej kurtyny.î Jan Nowak-
JezioraÒski, jeden z tych, ktÛry odegra≥ ogromnπ rolÍ w
zbliøeniu Polski do úwiata zachodniego, w wywiadzie
dla polskiej prasy uøy≥ takich s≥Ûw: ÑChwila, kiedy z galerii
Senatu StanÛw Zjednoczonych przys≥uchiwa≥em siÍ debacie
ratyfikacyjnej i gdy us≥ysza≥em wynik g≥osowania, by≥a
szczytowym punktem ca≥ego mojego d≥ugiego øyciaÖ
Doczeka≥em siÍ Polski nie tylko wolnej, ale i bezpiecznej.î Juø
na zakoÒczenie tych cytatÛw jeszcze jeden, krÛtki, ale
bliski mi, bo i ja jeszcze przed niewielu laty tak myúla≥em
a zapewne wielu z czytelnikÛw rÛwnieø. Sπ to s≥owa
polskiego ministra spraw zagranicznych prof. Bronis≥awa
Geremka, ktÛre brzmiπ: ÑMam poczucie, øe realizuje siÍ
marzenie, coú, czego urzeczywistnienia nie spodziewa≥em
siÍ za mojego øyciaÖî
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Ale nie wszyscy byli zadowoleni z tego faktu. Na dwa
dni przed oficjalnym przystπpieniem Polski do NATO,
rosyjski MSZ opublikowa≥ oficjalne, Ñniezmiennie
negatywneî stanowisko w zwiπzku z wyznaczonym na
12 marca przyjÍciem do NATO Polski, Czech i WÍgier.
ÑNadal uwaøamy rozszerzenie za najwiÍkszy b≥πd
polityczny, ktÛry prowadzi do powstania w Europie
nowych linii podzia≥uî- stwierdza to oúwiadczenie.
Natomiast rzecznik rosyjskiego MSZ-tu powiedzia≥, øe
Rosja postrzega zbliøenie siÍ struktur militarnych sojuszu
do swoich granic za zagroøenie dla jej bezpieczeÒstwa.
No, cÛø, oni nadal øyjπ w úwiecie gdzie tylko oni mieli
racjÍ i gdy oni siÍ zbliøali bπdü wkraczali do jakiegoú
paÒstwa to by≥a to tylko Ñprzyjacielska wizytaî. Na
koniec tej sekwencji przytoczÍ s≥owa amerykaÒskiego
oficera, ktÛre úwiadczπ, przed jakπ g≥Íbokπ zmianπ
mentalnoúci, nawykÛw i tradycji stanie polska kadra
oficerska i wojsko. Oficer ten powiedzia≥: ÑØo≥nierz nie
ma umieraÊ dla ojczyzny, lecz jej broniÊ i skutecznie zwalczaÊ
przeciwnika. Bo cÛø ojczyünie po martwych øo≥nierzach?î

Wydarzenie drugie to sprawa wewnπtrzkrajowa, ale
moim zdaniem bardzo waøna dla polskiej sceny
politycznej. Mam tu na uwadze powstanie nowej partii
RUCH SPO£ECZNY AKCJA WYBORCZA
SOLIDARNOå∆, w skrÛcie RS AWS. Po etapie
masowego powstawania prawicowych partyjek
kanapowych i ugrupowaÒ pseudopartyjnych, polska
scena polityczna dojrza≥a do tego, by pojawi≥o siÍ na niej
ugrupowanie bardziej dojrza≥e o szerokiej formule i
klasowym programie. Takπ w≥aúnie partiπ moim zdaniem
jest RS AWS, proponujπc formu≥Í nowoczesnego
ugrupowania centroprawicowego, pojemnego na tyle by
mog≥o stanowiÊ atrakcyjnπ ofertÍ udzia≥u w øyciu
politycznym dla wszystkich. Bowiem formu≥a tej partii,
odwo≥ujπc siÍ do chrzeúcijaÒskich korzeni, ma godziÊ idee
wolnorynkowe z naduøywanymi przez polskπ lewicÍ
(SLD,UP) has≥ami sprawiedliwoúci spo≥ecznej. WybÛr
premiera Jerzego Buzka na przewodniczπcego tej partii
daje nadziejÍ na wsparcie jej przez solidarnoúciowy
elektorat. Najbliøszy czas pokaøe, jak potoczy siÍ øycie
tej nowej partii, czy zaniknie ona tak jak juø wiele w
przesz≥oúci, czy teø uroúnie do rangi znaczπcej partii
politycznej w Polsce. A wszystko to siÍ dzia≥o proszÍ
PaÒstwa w 10 lat po podpisaniu porozumieÒ tzw.
OKR•G£EGO STO£U i to jest trzeci temat dzisiejszego
przeglπdu wydarzeÒ.

Felietonowo moøna by by≥o napisaÊ: Okrπg≥y StÛ≥, czyli
jako to komuna si≥y utrzymaÊ siÍ przy w≥adzy nie mia≥a,
ale oddaÊ jπ chcia≥a i nie chcia≥a. A ch≥opy z PZPR-u o
karze za lata reøimu nie myúleli ale tylko o tym, jak z tej
kaba≥y wyjúÊ na swoje i siÍ sowicie ob≥owiÊ. Tak by to
Ñwyglπdo≥oî z perspektywy 10-ciu lat. No, ale proszÍ
PaÒstwa, po raz pierwszy w historii Ñokrπg≥y stÛ≥î jako
forma dialogu pojawi≥a siÍ w systemie totalitarnym i
mia≥a pogodziÊ ten system ze sprzecznπ z nim, z natury
rzeczy, demokracjπ, czy raczej wtedy ñ z demokratyzacjπ
pewnych obszarÛw. Mia≥o to byÊ wiÍc coú w rodzaju
godzenia ognia z wodπ i kwadratura ko≥a zarazem ñ i z
gÛry by≥o wiadomo, øe moøe to byÊ tylko poczπtek
procesu, w wyniku ktÛrego monopartia musi straciÊ
w≥adzÍ politycznπ. Jest faktem, øe ÑOkrπg≥y StÛ≥î z
perspektywy dzisiejszej naszej wiedzy draøni brakiem
radykalizmu. Strona solidarnoúciowa ugadujπca siÍ z
komunπ mÛwi≥a o uspo≥ecznieniu, gdy tamci juø jednπ
nogπ byli w kapitaliümie, sztucznie podtrzymywa≥a ich
obecnoúÊ w polityce, wprowadzajπc zmiany w zasadach
wyborczych, gdy okaza≥o siÍ, øe spo≥eczeÒstwo nie chce
w parlamencie ludzi dawnego reøimu. I co moøna by≥o

wyczytaÊ w pÛüniejszych publikacjach ñ wspÛlny strach
obu stron przed spo≥ecznym øywio≥em i chaosem. Trudno
jest jednoznacznie oceniÊ Ñokrπg≥y stÛ≥î na dzieÒ
dzisiejszy, ale jest jedno oczywiste, øe od niego rozpoczπ≥
siÍ upadek komunizmu i to nie tylko w Polsce, ale w
ca≥ym obozie tzw.  Ñkraji demokracji ludowejî, i øe od
tego momentu Polska ruszy≥a na drogÍ, ktÛra zakoÒczy≥a
siÍ niepodleg≥oúciπ i pe≥nπ suwerennoúciπ ñ a to sπ fakty
niepodwaøalne. A øe Polska dzisiejsza to wolny rynek,
konkurencja i pieniπdz sta≥ siÍ najlepszym modelem
øycia,  to i pojawi≥y siÍ z tym zwiπzane problemy i one
w≥aúnie bÍdπ tematem czwartym naszego przeglπdu
wydarzeÒ.

Ostatnie tygodnie obfitowa≥y w akcje protestacyjne (co
pokaza≥a nam Telewizja Polska) rolnikÛw i s≥uøby
zdrowia. Jeøeli chodzi o rolnikÛw, to moøna powiedzieÊ
tak: ch≥op zrobi≥ swoje, ch≥op musi odejúÊ. I odchodzπ ñ
do historii. Ta brutalna prawda, dla wiÍkszoúci obywateli
paÒstw Zachodu od dziesiπtkÛw lat jest oczywistπ, ale
do Polski dociera bardzo ale to bardzo wolno i z wielkim
trudem. Na Zachodzie mam tu na myúli takøe AustraliÍ,
w rolnictwie pracuje kilka procent obywateli. W Polsce
w rolnictwie pracuje ponad 20 procent obywateli, wiÍc
jak twierdzπ eksperci (ktÛrzy siÍ raz mylπ a raz nie), musi
odejúÊ milion w≥aúcicieli najs≥abszych gospodarstw
rolnych aby pozostaÊ mog≥o od 500 tys. do 700 tys.
producentÛw rolnych - farmerÛw gospodarujπcych na
duøych obszarach, dysponujπcych nowoczesnymi
maszynami, ktÛrzy bÍdπ mogli wytrzymaÊ konkurencjÍ
z rolnikami europejskimi. Pytanie jest, kiedy siÍ ten proces
zacznie i jak d≥ugo potrwa, a pÛki co, jeszcze nie raz
us≥yszymy i zobaczymy polskich rolnikÛw buntujπcych
siÍ, blokujπcych polskie drogi i rozsypujπcych
sprowadzane z zagranicy, taÒsze niø produkowane przez
nich zboøe. I nawet øeby kolejne rzπdy z tego powodu
upada≥y, rozwiπzania tego wÍz≥a gordyjskiego d≥ugo
jeszcze nie bÍdzie widaÊ.

Druga grupa zawodowa, ktÛra ostatnimi czasy
wzmoøy≥a dzia≥alnoúÊ protestacyjnπ, to s≥uøba zdrowia
czyli lekarze, pielÍgniarki oraz s≥uøby pomocnicze - prob-
lem ten jest chyba bolπczkπ polskπ od zawsze. Pracownicy
zdrowia byli zawsze nie tylko nÍdznie op≥acani, ale byli
op≥acani poniøej wszelkich godziwych standardÛw i
istotnie musieli czÍsto pracowaÊ ponad si≥y. Rodzi≥o to
oczywiúcie w wiÍkszej niø gdzie indziej skali - korupcjÍ i
inne niedobre skutki. Nowa reforma s≥uøby zdrowia ma
ponoÊ urynkowiÊ jπ, wyeliminowaÊ biurokracjÍ, znieúÊ
lub przynajmniej zmniejszyÊ niesprawiedliwoúÊ w
p≥aceniu za pracÍ i za odpowiedzialnoúÊ, wreszcie
usprawniÊ opiekÍ medycznπ. No, ale jak widaÊ, ciÍøko
siÍ to rodzi i oby trwa≥ ten porÛd jak najkrÛcej i z jak
najmniejszπ szkodπ dla stron a dla pacjentÛw w
szczegÛlnoúci.

No, ale czas koÒczyÊ ten wybiorczy ale istotny przeglπd
wydarzeÒ ostatnich miesiÍcy w Polsce. Na zakoÒczenie
pozwolÍ sobie zacytowaÊ s≥owa Prymasa Polski
kardyna≥a JÛzefa Glempa, ktÛre wyg≥osi≥ w koúciele åw.
Krzyøa podczas g≥oszonych tam w Wielkim Poúcie kazaÒ
pasyjnych, okreúlanych jako Kazania åwiÍtokrzyskie,
moøe w czÍúci puentujπ to co wczeúniej napisa≥em. Ksiπdz
Prymas powiedzia≥: ÑGrupy ludzkie pragnπ øycia pe≥nego i
wolnego. Narody poza tym czyniπ coraz wiÍksze wysi≥ki, aby
osiπgnπÊ jakπú powszechnπ wspÛlnotÍ. To wspÛlnota ma broniÊ
a nie napadaÊ. BroniÊ przede wszystkim ≥adu wewnÍtrznego,
sprawiedliwoúci i godnoúci cz≥owieka.î KoÒczπc ten przeglπd
øyczÍ wszystkim Czytelnikom naszego przeglπdu z
okazji åwiπt Wielkanocnych smacznego jajka i obfitego
dyngusa.

Arkadiusz Fabjanowski
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

dalszy ci¹g obok

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 1 kwarta³ 1999 r.

Ostatnie dwa miesiπce up≥ynÍ≥y pod znakiem wakacji i
pewnego zastoju w zaistnieniu wydarzeÒ, ktÛre by warto
odnotowaÊ. Teraz jednak wszystko wraca do normy i
pora na zastanowienie siÍ co nas czeka w najbliøszej
przysz≥oúci i w jakiej formie zaznaczyÊ istnienie naszego
Ko≥a w øyciu úrodowiska Kanbery.

Jak co roku o tej porze bÍdziemy obchodziÊ Anzac Day.
Cz≥onkowie SPK wezmπ udzia≥ w marszu i po nim bÍdzie
okazja do spotkania siÍ w klubie na uroczystoúci z tej
okazji. SzczegÛ≥y obchodÛw tego dnia podamy w
komunikacie do naszych cz≥onkÛw.

Uruchamiamy ponownie klubowe Bistro, zmieniajπc
nieco profil dzia≥alnoúci na sprzedaø polskich wÍdlin i
innych produktÛw pochodzenia polskiego.

Jesteúmy w trakcie finalizowania sprawy i mamy
nadziejÍ, øe úrodowisko polskie przyjmie z
zadowoleniem tπ inicjatywÍ, a poniewaø sprzedaø bÍdzie
w soboty, klub bÍdzie otwarty i do dyspozycji wszystkich
ktÛrzy zechcπ do niego przyjúÊ. Godziny otwarcia klubu
i sprzedaøy og≥aszamy oddzielnie, tak aby wszyscy mieli
dok≥adnπ informacjÍ na ten temat.

Poza tym, mimo braku w ostatnim czasie masowych
imprez, cieszy nas to, øe zaglπdajπ do klubu nasi
cz≥onkowie aby skorzystaÊ z biblioteki i czytelni, oraz
odwiedzajπ klub osoby z innych miast Australii, bÍdπcy
w Kanberze przejazdem bπdü na wakacjach. Zawsze
wyraøajπ swoje zdziwienie faktem posiadania przez
tutejszπ spo≥ecznoúÊ tak ≥adnego i dobrze utrzymanego
klubu.

W tym miejscu chcielibyúmy kolejny raz ponowiÊ nasze
zaproszenie do odwiedzania klubu i zachÍciÊ do
wiÍkszego udzia≥u w jego øyciu zapewniajπc, øe wszelkie
pomys≥y i propozycje spotkajπ siÍ z naszej strony z
poparciem i pomocπ.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Na wstÍpie wracam do okresu przed Boøym
Narodzeniem, aby podziÍkowaÊ cz≥onkiniom naszego
Ko≥a i wszystkim innym paniom i panom, miÍdzy
innymi: p. T. BurzyÒskiej, p. Melzek, p. G. Paüniewskiej,
p. Ka≥uøa i p. Z. OpoczyÒskiemu za bezinteresownπ
pomoc i dostarczenie smacznych ciast i sa≥atek na WigiliÍ
w S.P.K.  Serdeczne dziÍki wszystkim.  Ko≥u SPK
specjalnie podziÍkowanie za umoøliwienie nam zdobycia
funduszÛw.

Dnia 22.12.98 mia≥yúmy ma≥e spotkanie úwiπteczne w
K.O.B. w ktÛrym wziÍ≥y udzia≥ cz≥onkinie Ko≥a Polek z
rodzinami, øona Ambasadora RP. p. Agata Szumowska
z Ojcem i prezes K.O.B. p. A. Miko≥ajczak. W mi≥ym
nastroju, ≥amiπc siÍ Op≥atkiem, øyczyliúmy sobie
Weso≥ych åwiπt.

Rok 1999 jest rokiem ÑLudzi Starszychî, mamy nadzieje
øe zostanie on tak podkreúlony, aby ludzie ci rzeczywiúcie
to odczuli w swym øyciu codziennym.

Na poczπtku stycznia odby≥ siÍ zapowiadany X Zjazd
Zjednoczenia Polek Australia w Adelajdzie.  Nasza
delegatka p. Irena ålaska-Bell zaprezentowa≥a nas godnie.

DziÍkujemy piÍknie drogiej Pani Irenie.  Przywioz≥a wiele
ciekawostek z øycia i pracy innych KÛ≥.  Zjazd przyniÛs≥
wiele zmian.  Nowπ prezeskπ Zjednoczenia zosta≥a p.
Alicja Michalska z Melbourne.  Delegatka z Kanbery
wesz≥a rÛwnieø do nowego zarzπdu Zjednoczenia Polek.
Ustalono, øe nastÍpny Zjazd odbÍdzie siÍ w Kanberze
za 3 lata (pierwszy raz).  OprÛcz delegatek prawie
wszystkich KÛ≥ w Zjeüdzie uczestniczy≥o wielu
przedstawicieli rÛønych organizacji.  Konsul Generalny
RP z Sydney p. Wies≥aw Osuchowski przekaza≥ øyczenia
owocnych obrad od Ambasadora RP. dr. T.
Szumowskiego oraz w≥asne, i wrÍczy≥ ÑListy
Gratulacyjneî wszystkim Ko≥om w dowÛd uznania ich
pracy spo≥ecznej.  Pan J. S. Misiak, prezes SPK Australia,
wrÍczy≥ na pamiπtkÍ KronikÍ SPK Australia.

Pani Marii Krupskiej, decyzjπ Zjazdu nadano tytu≥
Honorowej Prezes Zjednoczenia Polek w Australii i N.Z.
w uznaniu zas≥ug i ca≥okszta≥tu 50 letniej pracy
spo≥ecznej, w tym 33 lata na stanowisku Prezesa Z.P.

Inø. Maria Krupska otrzyma≥a rÛwnieø w Australia Day
26.1.1999, ÑThe Medal of the Order of Australia
(O.A.M.)î.  Sk≥adamy gorπce gratulacje z powodu obu
tych jak najbardziej zas≥uøonych odznaczeÒ i øyczymy
rÛwnieø zas≥uøonego odpoczynku, po tych d≥ugich latach
ofiarnej pracy dla dobra Polski i Polonii.

Niedawno goúciliúmy w Kanberze Polski M≥odzieøowy
ZespÛ≥ Skautowski ÑGAW DAî. Wspania≥y koncert
przeszed≥ nasze najúmielsze oczekiwania.  Da≥ nam
znowu, jak kiedyú Mazowsze, zastrzyk polskoúci, historii
i narodowych tradycji w dobrym wydaniu.  Zachwycona
by≥am dobrym przygotowaniem dzieci, ich wspania≥ym
jÍzykiem polskim, dyscyplinπ na scenie i dobrπ
znajomosciπ jÍzyka angielskiego.  W niejednym oku
zakrÍci≥y siÍ ≥zy wzruszenia.  PodziÍkowania naleøπ siÍ
kanberskim organizatorom tego koncertu PaÒstwu
KrÛlikowskim, panu Gancarzowi za pomoc i p. Ca≥ka za
sprawnπ sprzedaø biletÛw.

Dnia 6.3. w sobotÍ mia≥yúmy pierwsze stoisko z
ciastami w tym roku, na Civicíu z okazji Canberra Day
ÑCarnivaleî.  Niestety dzieÒ nie przyniÛs≥ wielkich
sukcesÛw, by≥o za gorπco i za ma≥o ludzi.  Pierwsza
impreza na stadionie olimpijskim w Sydney zrobi≥a nam
teø konkurencjÍ.  Liczymy na nastÍpnπ sobotÍ 13.3.br.
kiedy mamy nasz drugi stÛ≥.  DziÍkujemy naszym
Cz≥onkiniom i Paniom ze SzkÛ≥ Polskich za ofiarowane
ciasta. Przy stoiskach pracowa≥a ta sama grupa PaÒ: I.
Adamczewska, M. Gondek, J. Cox, A. Broøek, L.
Zawartko i L. Zapaúnik.  Kierowa≥a stoiskami
niestrudzona p. A. ZiÛ≥kowska.  Sprawami technicznymi
jak zwykle zajmowa≥ siÍ p. T. Zapaúnik z synami i
wnukami, oraz panowie S. ZiÛ≥kowski, Z. OpoczyÒski i
K. Zawartko, ktÛry rÛwnieø przygotowa≥ nowy napis,
wykonany fachowo: ÑPoland, Polish Womenís Associa-
tion founded 1959î.  DziÍkujemy wszystkim za wszystko
jak najserdeczniej.

W minionym okresie grudzieÒ-styczeÒ,
wyasygnowa≥yúmy $100 na nagrody dla naszej m≥odzieøy
w Szko≥ach Polskich, za dobre wyniki w nauce.  RÛwnieø
$100 dla grupy GawÍda z podziÍkowaniem za piÍkny
koncert.
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Polska Szko³a w Belconnen, czyli
co nowego w dobrze prowadzonej
placówce o�wiatowej

dalszy ci¹g na str. 6

Pani Jadwiga Tupalska, znana i ceniona artysta-
rzeübiarz i malarz obchodzi≥a 11 marca br. 95-tπ rocznicÍ
swych urodzin.  Juø nie rzeübi, lecz odpoczywa po swoim
pracowitym øyciu.  Na dzieÒ tak dostojnych urodzin
sk≥adamy Pani Jadwidze Tupalskiej nasze gratulacje i
najlepsze øyczenia, aby spe≥ni≥y siÍ Jej wszystkie
marzenia.  DziÍkujemy Pani za piÍkne rzeüby i obrazy,
ktÛre upiÍkszajπ koúcio≥y, kluby polskie i nasze domy.
Polskim zwyczajem wznosimy toast øyczπc ÑSto Latî i
wszelkich b≥ogos≥awieÒstw Boøych.

Na koniec pragniemy rÛwnieø przes≥aÊ øyczenia
szybkiego powrotu do zdrowia i si≥ po operacji, naszej
koleøance i cz≥onkini, drogiej pani Helenie GroÒckiej.
Witamy rÛwnieø serdecznie p. Adama Spycha≥Í po
powrocie ze szpitala.

Witamy takøe bardzo serdecznie po powrocie ze
szpitala p. Jana Kraciuka, cenionego spo≥ecznika Kanbery.

Wracajcie do zdrowia szybko, bo wszyscy na Was
czekamy z øyczliwoúciπ.  Przesy≥amy pozdrowienia dla
p. Maryli i Irka Leúniowskich, ktÛrych niedawno
øegnaliúmy przed ich wyjazdem do Polski.

Koleøance z Ko≥a Polek p. Krystynie KwaczyÒskiej
przesy≥amy serdeczne øyczenia imieninowe, duøo
zdrowia, radoúci i wszelkiej pomyslnoúci.

Pani Irenie ålaskiej-Bell øyczymy szczÍúliwej podrÛøy
do Polski i przyjemnego urlopu w Ojczyünie.

Z okazji nadchodzπcych åwiπt Wielkanocnych
sk≥adamy Duszpasterzom ca≥ej Polonii i Ambasadzie RP
serdeczne øyczenia wszystkiego najlepszego.
H. WodziÒska                                                    L. Zapaúnik
Sekretarz                                                           Prezes

Witamy wszystkich rodzicÛw i dzieci po wakacyjnej
przerwie.  Mamy nadziejÍ, øe wszyscy wrÛcili wypoczÍci
i sπ pe≥ni zapa≥u do dalszego dzia≥ania i nauki.
    W nowym roku szkolnym 1999 bÍdziemy szczegÛlnie
dπøyli do wprowadzenia zajÍÊ w sposÛb bardziej
wydajny i atrakcyjny.  Mamy w planie zajÍcia z nowymi
elementami dydaktyczno-metodycznymi aby osiπgnπÊ
powyøsze cele. Ufamy, øe znajdπ one pe≥ne poparcie u
dzieci jak i rodzicÛw.

Dla przypomnienia chcia≥abym przedstawiÊ sk≥ad
naszej kardy pedagogicznej.  KlasÍ najm≥odszπ 0-2 uczy
p. Teresa Zubowicz, klasÍ 3-5 p. Urszula Pietkiewicz,
klasÍ 6-8 p. Liliana Bogatko i klasÍ angielsko-jÍzycznπ p.
Paulina Bednarek.  Pani Maryla RzÍúnicka zosta≥a
wybrana kierownikiem naszej szko≥y na rok 1999, a p. Beata
Tworek-Matuszkiewicz pe≥ni funkcjÍ zastÍpcy kierownika
i sekretarza.  Przewodniczπcπ Komisji Edukacji Szkolnej jest
p. Teresa Zubowicz, natomiast przewodniczπcπ Komisji
Organizacyjnej p. Ola P≥aziÒska. Witamy w szkole
nowego skarbnika p. Eugeniusza NodzyÒskiego.

RÛwnieø bardzo waønym wydarzeniem dla naszej
szko≥y jest zapoczπtkowanie klasy dla osÛb doros≥ych
pragnπcych poznaÊ jÍzyk polski.  Klasa ta jest
prowadzona, przez specjalnego nauczyciela; zajÍcia
trwajπ od 18-tej do 20-tej.  Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, ktÛrzy chcieliby poznaÊ
i poszerzyÊ swojπ znajomoúÊ jÍzyka polskiego.

Kontynuowana jest dalej nauka jÍzyka polskiego z
wykorzystaniem komputerÛw. Ta forma zajÍÊ szkolnych

cieszy siÍ powodzeniem u dzieci, co moøna zaobserwowÊ
podczas zajÍÊ, kiedy nasze pociechy trudno odciπgnπÊ
od gier edukacyjnych.  Toteø ogromnie cieszy fakt, øe
szko≥a dosta≥a dodatkowy komputer co jeszcze bardziej
usprawni naukÍ.  Poszerzony jest zbiÛr gier i programÛw
komputerowych tak bardzo pomocnych przy nauce
gramatyki i ortografii. Opracowaniem i przystosowaniem
programÛw do nauki jÍzyka polskiego na emigracji
zajmuje siÍ p. Beata Matuszkiewicz. DziÍkujemy p.
Beacie za wszelkie starania w tym kierunku a przede
wszystkim za czas poúwiÍcony na opracowywanie
konspektÛw na zajÍcia.

W tym roku kaødy z nauczycieli opracowa≥ ca≥oroczne
plany pracy dla swojej klasy, ktÛre zosta≥y
zaprezentowane na posiedzieniu rady pedagogicznej w
dn. 2.2.99 r.  i przyjÍte przez grono nauczycielskie.

Juø wczeúniej informowaliúmy o inicjatwie podjÍtej
przez szko≥Í w sprawie zaopatrzenia naszych uczniÛw
w odpowiednie podrÍczniki szkolne, napisane specjalnie
dla dzieci emigracyjnych.  Inicjatywa ta zosta≥a
zrealizowana z powodzeniem i poøytkiem dla naszych
dzieci.  Od pierwszej lekcji nasi uczniowie korzystajπ z
tych ksiπøek.   Wprowadzenie dobrze przygotowanych
metodycznie ksiπøek pozwoli≥o na ujednolicenie
programu nauczania i znaczne podniesienia jego
poziomu przy rÛwnoczesnym u≥atwieniu i
uatrakcyjnieniu zajÍÊ dla dzieci.  Zakup tych
podrÍcznikÛw by≥ zwiπzany z kosztami, ktÛre szko≥a
stara≥a siÍ maksymalnie obniøyÊ.  Moøliwe to by≥o dziÍki
ubieg≥orocznym udanym dochodowym akcjom, na
przyk≥ad poprzez sprzedaø czekoladek i ciast.

MoøliwoúÊ wykorzystania nowych podrÍcznikÛw do
nauki jÍzyka polskiego zainspirowa≥a inne szko≥y
polonijne na terenie Australii aby podπøyÊ naszymi
úladami. Polskie szko≥y z Brisbane i Sydney zwrÛci≥y siÍ
do nas o ich udostÍpnienie w celach ewaluacyjnych, na
co chÍtnie przystaliúmy.

Nastepnπ nowoúciπ w tym roku sπ to zajÍcia teatralne
dla zainteresowanych dzieci.  ZajÍcia te sπ prowadzone
przez p. LilianÍ Bogatko i zachÍcamy do nich uczniÛw
ze wszystkich klas i nie tylko.  Przekonani jesteúmy, øe
przez tÍ formÍ gry i nauki dzieci mogπ wiele skorzystaÊ,
jak i rÛwnieø poznaÊ teatralne s≥ownictwo, nauczyÊ siÍ
wystÍpowannia przed grupπ, ÊwiczyÊ poprawnoúÊ dykcji
naszego jÍzyka jak i rÛwnieø nabieraÊ úmia≥oúci.  WkrÛtce
dzieci bÍdπ same pisa≥y spektakl teatralny, z ktÛrym majπ
zamiar wystπpiÊ przed publicznoúciπ polonijnπ nie tylko
w Kanberze. Poinformujemy paÒstwa kiedy bÍdzie to
mia≥o miejsce pÛüniej.  Zapraszamy juø dzisiaj.

Naszym nastÍpnym zamiarem jest nauka wszystkich
dzieci popularnych dzieciÍcych piosenek.  Mamy
nadzieje, øe nauka kilku piosenek rocznie przybliøy
naszym pociechom znajomoúÊ piosenek harcerskich i
dzieciÍcych.  W ramach wzbogacania s≥ownictwa,
poszerzania znajomoúci literatury i kultury polskiej
bÍdziemy wprowadzaÊ krÛtkie sesje filmowe (bÍdπ to
popularne filmy polskie polskiej kinematografii).  Tak
wiÍc w zaleønoúci od poziomu i wieku uczniowie
zaznajomiπ siÍ z polskπ literaturπ dla dzieci i m≥odzieøy.

W dniu 14.2.99 mieliúmy udany piknik nad jeziorem
Ginninderra, w parku John Knightís, aby towarzysko
spotkaÊ siÍ z okazji rozpoczÍcia roku szkolnego.  Pogoda
dopisa≥a, wiÍc wszyscy úwietnie siÍ bawili i odpoczywali.
Rozegraliúmy takøe mecz w siatkÛwkÍ, i jak na pierwszy
raz wiele dzieci dobrze radzi≥o sobie z odbijaniem pi≥ki
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Maturzy�ci w Ambasadzie RP

fot. J. Gajewska

Od lewej:  Ambasador RP dr T. Szumowski, dyrektor
Szko³y M. Stawski, nauczyciele J. D¹browska i S.
Gajewski  oraz maturzystka A. Jagie³³o

przez siatkÍ jak i z serwowaniem.  PÛünym rozmowom i
dyskusjom nie by≥o koÒca i jak to bywa w doborowym
towarzystwie rozstanie nastπpi≥o w godzinach
wieczornych.

Wiele naszych dzieci zg≥osi≥o siÍ na kolejny Konkurs
PiÍkna S≥owa i Muzyki Polskej organizowany przez p. ZofiÍ
SÍk-SÍkalskπ. W tym roku p. Urszula Pietkiewicz
pomog≥a dzieciom wybraÊ wiersze i utwory literackie.
Wszyscy ochotnicy otrzymali poezje do deklamacji.
Prosimy rodzicÛw o pomoc w przygotowaniu dzieci do
tego wystÍpu.  Pozatym p. Urszula Pietkiewicz bÍdzie
stara≥a sie podczas piπtkowych lekcji pracowaÊ z dzieÊmi,
uczyÊ i przygotowywaÊ je do tego konkursu.  Jeøeli sπ
jeszcze osoby chÍtne do udzia≥u w tym wydarzeniu
prosimy zwrÛciÊ do p. Urszuli, ktÛra pomoøe w wyborze
materia≥Ûw.

ZDROWYCH I WESO£YCH åWI•T
WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM DZIECIOM I

RODZICOM ORAZ CA£EJ POLONII W KANBERZE
ØYCZY SZKO£A POLSKA W BELCONNEN.

Urszula Pietkiewicz

Co nowego w Polskiej Szkole
Przedmiotów Ojczystych w
Phillip?

fot. J. Gajewska

W dniu 17 grudnia 1998 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.

By≥a  to pierwsza w historii szko≥y uroczystoúÊ, na
ktÛrej Ambasador,  na  terenie polskiej placÛwki
dyplomatycznej, osobiúcie pogratulowa≥ maturzystom
uzyskania na obczyünie úwiadectw  maturalnych.

W uroczystoúci uczestniczyli nauczyciele,
przedstawiciele Komisji Oúwiatowej, maturzyúci oraz ich
rodzice.

DziÍkujemy bardzo za ten mi≥y gest uznania w
kierunku Polskiej Szko≥y w Phillip i jej uczniÛw oraz za
aktywne  popieranie naszej Szko≥y i jej dzia≥alnoúci.

TÍ szczegÛlnπ okazjÍ dyrektor szko≥y Marek Stawski
wykorzysta≥ do uhonorowania nauczycieli naszej szko≥y
dyplomami uznania za ich pracÍ pedagogicznπ.
Natomiast specjalne wyrÛønienia za pracÍ spo≥ecznπ dla
szko≥y polskiej otrzymali byli d≥ugoletni pracownicy
szko≥y:  p. Edward PieÒkowski, by≥y kierownik i
przewodniczπcy Komisji Oúwiatowej oraz dr. Jerzy
Drobiszewski, nauczyciel i by≥y zastÍpca kierownika
szko≥y polskiej w Phillip.  Gratulujemy wszystkim
wyrÛønionym i cieszymy siÍ, øe zostali specjalnie
uhonorowani, otrzymujπc gratulacje z rπk naszego
Ambasadora.

Nowy Rok Szkolny 1999 rozpoczπ≥ siÍ dnia 5 lutego
krÛtkim zebraniem informacyjnym dla rodzicow i
zajÍciami lekcyjnymi w klasach dla m≥odzieøy.

ZajÍcia szkolne odbywajπ siÍ w Canberra College w
Woden, na parterze budynku, w kaødy piπtek od
godziny 18.10-20.50, a dla klas maturalnych od godziny
17.45-20.50.

W dniu zapisÛw frekwencja dopisa≥a, dosz≥y do nas
nowe dzieci,  na brak m≥odzieøy wiÍc nie moøemy
narzekaÊ.  Jeøeli chodzi o nauczycieli, to pozostali
wszyscy bez zmian (p. J. Dπbrowska, p. S. Gajewski, p.
M. Tabisz, p. H. Kobia≥ka, p. E. Kucharska, p. I.

Staniewska, E. Chodasewicz) za wyjπtkiem p. Anny Den-
nis, ktÛrej miejsce przejÍ≥a p. Jolanta Lenar-Bierkowska.
Tak jak poprzedniczka bÍdzie ona prowadzi≥a klasÍ dla
osÛb nie mÛwiπcych po polsku.

Komisja Oúwiatowa poszerzy≥a swoje grono i obecnie
liczy 10 cz≥onkÛw. Z nowych osÛb to p. Wanda Solecka,
skarbniczka, ktÛra juø uprzednio pracowa≥a w naszej
szkole, p. Jola Kaczmarek, p. Eløbieta £ukaszyk, p.
Graøyna Milewska. Wszystkich, ktÛrzy do≥πczyli do
naszej szko≥y, witamy serdecznie i mamy nadziejÍ, øe
zadomowiπ siÍ u nas szybko.

RozpoczÍcie roku szkolnego uúwietnione zosta≥o
specjalnπ m≥odzieøowπ Mszπ åwiÍtπ w Oúrodku w
Narrabundah w dniu 28 lutego, odprawionπ przez
ksiÍdza Waldemara.  DziÍkujemy wszystkim obecnym
za liczne uczestnictwo.

Poczπtek roku szkolnego zbieg≥ siÍ rÛwnieø z bardzo
mi≥ym wydarzeniem kulturalnym, jakim by≥a wizyta 50
osobowej grupy harcerzy zespo≥u GAW DA.

Szko≥a nasza, jako g≥Ûwny organizator ich pobytu na
terenie Kanbery, mia≥a pe≥ne rÍce roboty.  Na proúbÍ
kierownika szko≥y, p. Maryla KrÛlikowska podjÍ≥a siÍ
funkcji koordynatora pobytu GawÍdy na terenie Kanbery.
DziÍkujemy Ci tπ drogπ Marylko jak rÛwnieø Twojej
Rodzinie za trud, poúwiÍcony czas i w≥oøone  serce w
przygotowanie pobytu zespo≥u GawÍdy w Kanberze.
Przy wydatnej pomocy p. Marka Stawskiego, szko≥a

dalszy ci¹g obok
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musia≥a zadbaÊ o ubezpieczenie grupy, wynajÍcie  sali
teatru, reklamÍ  telewizyjnπ, ktÛrπ zorganizowa≥  p. A.
Gancarz, reklamÍ radiowπ, zaprojektowanie i
wydrukowanie plakatÛw z informacjπ o koncercie,
sprzedaø biletÛw, znalezienie sponsorÛw,
zorganizowanie konferansjerki, przygotowanie ca≥ego
programu pobytu i zwiedzania Kanbery, pamiπtek,
kwiatÛw dla m≥odzieøy GawÍdy, przywitania  GawÍdy w
Oúrodku w Narrabundah przez szkolnπ m≥odzieø oraz
pomoc w czasie pobytu grupy w Kanberze.

Jak widaÊ pracy by≥o w brÛd, ale teø duøo satysfakcji i
zadowolenia.  Cz≥onkowie zespo≥u okazali siÍ byÊ
wspania≥π grupπ m≥odzieøy, zdyscyplinowanπ, u≥oøonπ,
pos≥usznπ, pochwa≥om nie by≥oby koÒca. A juø sam
wystÍp, najpierw dla tych,  ktÛrzy przyszli na powitanie
GawÍdy do Oúrodka, a potem w teatrze Playhouse,
przeszed≥ nasze oczekiwania. åwietnie dobrany program,
doskona≥a dekoracja i choreografia ca≥oúci, wspania≥y
taniec i úpiew, m≥odzieÒcza energia i uúmiech dla
publicznoúci dope≥ni≥y wszystkiego.   Wype≥niony po
brzegi teatr oklaskiwa≥ gromko naszych m≥odych
rodakÛw. Na przedstawienie przybyli teø dostojni goúcie
w osobach  ambasadora Rzeczypospolitej Polski dr.
Tadeusza Szumowskiego z ma≥øonkπ, przedstawiciela
Chief Ministerís Department p. Bob Crawshow z ma≥øonkπ,
prezesa ACT Ethnic Schoolsí Association Peter Pan z
ma≥øonkπ, prezesa Rady Naczelnej Organizacji Polskich
w Australii Ryszarda Majchrzaka z ma≥øonkπ,  prezesa
Rady Organizacji Polskich na ACT Arkadiusza
Fabjanowskiego z ma≥øonkπ, prezeskÍ Ko≥a Polek p.
LoniÍ Zapaúnik.

MyúlÍ, øe wszyscy bawili siÍ úwietnie na wystÍpie i
podzielali wypowiedü naszych m≥odych konferansjerÛw
Ilony KrÛlikowskiej i Leszka Stawskiego, øe GawÍda
okaza≥a siÍ wspania≥ym ambasadorem polskiej kultury
w Australii.

A teraz refleksja zaproszonego goúcia  p. Phil Marsh,
dyrektora katolickiej szko≥y Sacred Heart w Kanberze o
wystÍpie GAW DY w teatrze Playhouse:

ÑDziÍkujÍ za wspania≥y wieczÛr.  Koncert by≥ fantastyczny.
Podziwia≥em szczegÛlnie umiejÍtnoúci wykonawcÛw jak i
organizacjÍ i choreografiÍ tego widowiska.  Zachwyci≥a mnie
rÛwnieø atmosfera  wytworzona przez  ludzi dumnych z polskiej
kultury i tradycji.  DziÍkujÍ za moøliwoúÊ uczestnictwa w tym
niecodziennym wydarzeniu kulturalnym.î

NadmieniÊ jednak muszÍ, øe g≥Ûwnym sponsorem i
organizatorem przyjazdu GawÍdy do Australii by≥a p.
Marysia Nowak z hufca ÑPolesieî w Sydney.
DziÍkujemy Jej bardzo za tÍ trudnπ pracÍ i czas
poúwiÍcony na skoordynowanie ca≥oúci pobytu
GawÍdy w Sydney, Penrose Park, Kanberze i
Melbourne.  By≥ to ogrom dobrej roboty i duøy koszt
dla hufca.  MyúlÍ, øe wszyscy staraliúmy siÍ poprzeÊ
ten Jej wysi≥ek poprzez w≥asnπ pracÍ.  DziÍkujemy Ci
Marysiu  i jesteúmy Ci bardzo wdziÍczni za
przywiezienie GawÍdy do Kanbery.
WIZYTY W SZKOLE

W dniu 12 marca szko≥a nasza mia≥a bardzo mi≥π
wizytÍ w osobie p. Ryszarda Majchrzaka, prezesa Rady
Naczelnej Organizacji Polskich w Australii.  Pan Prezes
wrÍczy≥ szkole sprowadzone z Polski na staranie Rady
podrÍczniki do nauki jÍzyka polskiego. Sπ to wartoúciowe
materia≥y, ktÛrych czÍúÊ jest przeznaczona dla
nauczycieli, a czÍúÊ dla uczniÛw. Chcielibyúmy tπ drogπ

podziÍkowaÊ serdecznie Panu Majchrzakowi za
udostÍpnienie nam tych podrÍcznikow.  Ksiπøki te dadzπ
nam moøliwoúÊ poprawienia, a tym samym podniesienia
poziomu nauczania jÍzyka polskiego na obczyünie.
Cieszymy siÍ, øe Rada Naczelna Organizacji Polskich w
Australii pod kierownictwem p. Majchrzaka popiera
polskie szko≥y oraz ich  zabiegi i starania o  utrzymanie
polskoúci wúrÛd dzieci i m≥odzieøy.

PodrÍczniki te uzyskaliúmy miÍdzy innymi dziÍki
temu, øe odpowiedzieliúmy na ankietÍ wys≥anπ przez
RadÍ Naczelnπ Organizacji Polskich do wszystkich
zarejestrowanych szkÛ≥ polskich w Australii.

Dnia 19 marca odwiedzi szko≥Í dr. Jerzy
Drobiszewski, by≥y d≥ugoletni nauczyciel historii, i
zas≥uøony spo≥ecznik naszej szko≥y. Wyg≥osi on dla klasy
9, 10, 11 i 12-tej prelekcjÍ na temat:  ÑDlaczego
powinniúmy uczyÊ siÍ historiiî.

Po prelekcji pan dr. Drobiszewski spotka siÍ rÛwnieø
z nauczycielami i przekaøe im swoje cenne uwagi na
temat metod nauczania na obczyünie.
WALNE ZEBRANIE SZKO£Y

Dnia 25 marca 1999 r. o  godzinie 18.15 odbÍdzie siÍ
WALNE ZEBRANIE szko≥y, na ktÛrym poza
sprawozdaniem finansowym szko≥y oraz
sprawozdaniem dzia≥alnoúci za okres ostatnich 2 lat,
zostanπ wybrane nowe w≥adze szkolne.  Zapraszamy
serdecznie wszystkich rodzicow do uczestnictwa w tym
waønym dla szko≥y wydarzeniu.
NAJBLIØSZE IMPREZY

Zbliøamy siÍ duøymi krokami do nastÍpnego 8-go juø
Konkursu PiÍkno S≥owa i Muzyki Polskiej, ktÛry
odbÍdzie siÍ 24 kwietniu 1999 w Klubie Or≥a Bia≥ego.

Obecny konkurs jest poúwiÍcony Polskim Laureatom
Nagrody Nobla.

Zapraszamy serdecznie m≥odzieø do uczestnictwa.
Wszelkich informacji udziela p. Zofia SÍk-SÍkalska na
tel. 02/ 62880694 lub w czasie zajÍÊ szkolnych w Polskiej
Szkole w Phillip.  Laureaci konkursu wystπpiπ na
Akademii 3-go Maja.
SPECJALNE ØYCZENIA

Szko≥a Polska PrzedmiotÛw Ojczystych øyczy
szybkiego powrotu do zdrowia Pani Krystynie
Szczepanek, obecnie przebywajacej w szpitalu.  Pani
Krystyna w ubieg≥ych latach prowadzi≥a bardzo
sumiennie kronikÍ szko≥y i pomaga≥a w imprezach
szkolnych.

Duøo zdrowia øyczπ wszyscy z Polskiej Szko≥y w
Phillip!
N O W O å ∆

Szko≥a nasza oferuje bilety do Tuggeranong Cinemas
po bardzo atrakcyjnych cenach, z waønoúciπ przez rok.
Bilety sπ do nabycia w szkole, w piπtki w godzinach
lekcyjnych od pani Wandy Soleckiej, naszej
skarbniczki.  Zapraszamy wszystkich kinomanÛw !!!!:

Cena dla dzieci - $ 5
Cena dla doros≥ych - $ 7
Z okazji zbliøajπcych siÍ åwiπt Wielkanocnych Szkola Polska

w Phillip sk≥ada wszystkim czytelnikom  Kroniki Polonii oraz
naszym uczniom,  ich rodzicom i wszystkim wspÛ≥pracujπcym
z naszπ szko≥π

øyczenia

WESO£YCH  åWI•T WIELKIEJ  NOCY
Opracowa≥a Halina Stawska
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Niedawno odwiedzi≥am p. JadwigÍ
Tupalskπ w Jej cichym domku, a oto
co mi powiedzia≥a w krÛtkiej
rozmowie.

Urodzi≥a siÍ w Warszawie 11 marca
1904 roku, tam teø studiowa≥a na
Akademii Sztuk PiÍknych, przy
profesorze Pruszkowskim, znanym
impresjoniúcie.  M≥odoúÊ mia≥a dobrπ
i szczÍúliwπ w domu zamoønych
rodzicÛw.  Jako m≥oda panienka by≥a
weso≥a, rozeúmiana, lubiπca úpiewaÊ i
taÒczyÊ.  Stπd powsta≥o Jej pierwsze
marzenie o karierze úpiewaczki
operowej i wystÍpach na wielkich
scenach.  Potem ujawni≥ siÍ w≥aúciwy
talent i zami≥owanie do innej sztuki:
rzeüby i malarstwa.  Na studiach
pozna≥a swego przysz≥ego mÍøa
Aleksandra Tupalskiego.  Wysz≥a za
mπø majπc 22 lata.  Ma≥øeÒstwo by≥o
szczÍúliwe, ÑTuptyî, jak go nazywa≥a,
by≥ wspania≥ym mÍøem i przyjacielem,
bodücem i pomocπ w Jej pracy artystycznej.  Olbrzymie
k≥ody drzewa, takie jak do rzeüby Kopernika, on ciosa≥ z
grubsza i przygotowywa≥ do Jej d≥uta.  Uzupe≥niali siÍ,
w m≥odoúci Ona jemu pomaga≥a finansowo w ukoÒczeniu
studiÛw inøynieryjnych.

Powiedzia≥a, øe jest zadowolona ze swego øycia, by≥a
szczÍúliwa w ma≥øeÒstwie i w swej pracy artystycznej.
Ma syna Andrzeja, ktÛrego kocha bardzo i do dziú zwie
ÑJÍdruszekî, oraz 2 wnukÛw.  ZaczÍ≥a malowaÊ i rzeübiÊ
wczeúnie, ale losy wojny przerwa≥y Jej karierÍ w Kraju i
rzuci≥y Ich za granicÍ.  PodrÛøowa≥a z mÍøem po Anglii,
Francji, W≥oszech i Palestynie.  Tam pog≥Íbia≥a swe studia
i doúwiadczenie artystyczne.  WszÍdzie tam pozosta≥y
úlady Jej pracy.  NajwiÍkszπ pamiπtkπ tego okresu jest
obraz ÑPan Jezus w grobieî przy 14 stacji Drogi
Krzyøowej w Jerozolimie.

Po wojnie osiedlili siÍ w Australii.  WiÍkszoúÊ øycia
spÍdzili w rejonie Cooma Snowy Moun-
tains Scheme, gdzie Jej mπø pracowa≥
jako inøynier.  Na pytanie, ktÛry z
krajÛw w ktÛrych øy≥a najbardziej Jej
siÍ podoba≥ odpowiedzia≥a
Ñuwielbiam FrancjÍî i po tym
zaduma≥a siÍ na chwilÍ.  Czasami jest
w niej teø i trochÍ goryczy, ale czy
moøna siÍ temu dziwiÊ, w tak bogatym
i d≥ugim øyciu spotyka≥a rÛønych ludzi
i sytuacje.  To jest do wybaczenia.

Na emeryturÍ przenieúli siÍ do
Kanbery i tu pozostanie najwiÍcej z
najpiÍkniejszych dzie≥ artystki:
ÑMiko≥aj Kopernikî w Klubie Or≥a
Bia≥ego, rzeüba ÑKatyÒî w klubie
S.P.K. i rzeüba ÑMatka Boskaî w
prywatnych zbiorach artystki.  Poza
tym setki obrazÛw, portretÛw, ikon,
mozaik w domach prywatnych,
rozrzuconych po ca≥ym rejonie
Canberra - Cooma.

Swπ pracπ artystycznπ pomaga≥a
finansowo po wojnie swej matce i
siostrze w Polsce.  Ojca straci≥a bardzo

wczeúnie w latach 20-tych, przed 2-
gπ Wojnπ åwiatowπ.

Dziú øyje ciπgle samodzielnie w
swym domu, wspomagana przez
syna i dochodzπce z pomocπ panie.
Otoczona pamiπtkami i wspomnie-
niami swego d≥ugiego i jak mÛwi
szczÍúliwego i piÍknego øycia.

PodziÍkowa≥am za te wspomnienia,
poøegna≥am jπ i zapowiedzia≥am
nastÍpne odwiedziny z okazji Jej 95-
tych urodzin.

Helena WodziÒska
PS. Ambasador RP dr Tadeusz

Szumowski odwiedzi≥ w tych dniach
p. JadwigÍ Tupalskπ, z≥oøy≥ dostojnej
solenizantce serdeczne øyczenia z
okazji 95-ej rocznicy Jej urodzin i
wyrazi≥ swoje uznanie dla Jej
twÛrczoúci artystycznej.  W rozmowie
o sztuce naszej artystki powiedzia≥, øe
rzeüba ÑKatyÒî, ktÛrπ podziwia≥ w
SPK, jest jednπ z najpiÍkniejszych i

najbardziej wymownych, jakie widzia≥.

Jadwiga Tupalska koñczy 95 lat
Rozmowa z artystk¹

¯yczenia urodzinowe
SZANOWNA PANI!
DOSTOJNA  JUBILATKO, DROGA
SOLENIZANTKO
Z okazji Pani 95-tych Urodzin pragniemy wszyscy,
którzy znamy i cenimy Pani¹, z³o¿yæ nasze wyrazy
uszanowania i najserdeczniejsze ¿yczenia.  Niechaj
czas, jaki Bóg da Pani prze¿yæ jeszcze z nami,
bêdzie okresem przyjemnym, pe³nym zadowolenia
i w zdrowiu.
Cenimy Pani twórczo�æ artystyczn¹, szczególnie
tê w Australii, w której jest du¿o akcentów
religijnych i patriotycznych, któr¹ mamy mo¿no�æ
podziwiaæ w ko�cio³ach, klubach polskich,

budynkach urzêdów pañstwo-
wych i domach prywatnych w
okrêgu - Canberra - Cooma -
Snowy Mountains, rejonie Pani
¿ycia i pracy artystycznej w
Australii.
Talent Pani wniós³ wiele
elementów piêkna polskiej sztuki
do kultury Australii.  Rze�by i
obrazy pozostan¹ tego dowodem
na zawsze.
Spe³ni³a Pani wspaniale rolê
emigrantki, Polki i ambasadora
sztuki polskiej w tym Kraju,
zas³uguj¹c sobie na szacunek,
uznanie i miejsce w historii
Polonii Australijskiej.
Wznosimy toast za Pani zdrowie i
jeszcze raz øyczymy, aby øy≥a Pani
jak najd≥uøej wúrÛd nas.
KO£O POLEK CANBERRA

Leonarda Zapaúnik, Prezeska
Helena WodziÒska, Sekretarz

Canberra   11 Marca 1999 roku

fot. W. Hessler

�Matka Boska� d³uta J. Tupalskiej
fot. F. Paszkiewicz dalszy ci¹g obok

Jadwiga Tupalska
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Szanownej Jubilatce Pani
J.Tupalskiej z okazji 95-tych
urodzin, najserdeczniejsze øyczenia
zdrowia, pomyúlnoúci i wszystkiego
najlepszego sk≥adajπ Zarzπd i
Cz≥onkowie SPK Ko≥a Nr.5
PragnÍlibyúmy z tej okazji wyraziÊ
s≥owa uznania dla talentu
rzeübiarskiego, ktÛry znalaz≥ wyraz
w wykonanej przez Szanownπ
JubilatkÍ przepiÍknej i bardzo
sugestywnej rzeübie KatyÒskiej,
znajdujπcej siÍ w naszej siedzibie i
budzπcej zachwyt u wszystkich
ktÛrzy jπ oglπdajπ. Ta i inne prace
bÍdπ trwa≥ym úladem dzia≥alnoúci
artystycznej Szanownej Pani,
cenionej przez PolakÛw zamiesz-
ka≥ych w Australii.

Zarzπd SPK Ko≥a Nr. 5
Szanownej Pani
Jadwidze Tupalskiej
z okazji 95-ej rocznicy urodzin,
serdeczne øyczenia zdrowia,
wszelkiej pomyúlnoúci i doczekania
siÍ 100-ej rocznicy

sk≥ada
Zarzπd i Cz≥onkowie

Klubu Or≥a Bia≥ego
w Kanberze

Jadwiga Tupalska - dokoñczenie

�Miko³aj Kopernik� d³uta J. Tupalskiej
fot. F. Paszkiewicz

Øyczenia jubileuszowe
Pani Jadwidze Tupalskiej nestorce
polskiej spo≥ecznoúci w Kanberze z
okazji 95-tych urodzin, wyrazy
wielkiego szacunku w raz z
najserdeczniejszymi øyczeniami
zdrowia i wszelkiej pomyúlnoúci
sk≥ada

RADA ORGANIZACJI POLSKICH
w A.C.T.

W 1973 roku by≥am w Los Angeles, ca≥kiem zauroczona
ÑZachodemî, jako øe to by≥a moja pierwsza podrÛø zza
Øelaznej Kurtyny. Znajomy mÛj powiedzia≥ - zawiozÍ ciÍ
tam, gdzie nie spotkasz turystÛw z Polski. Pojechaliúmy
kilka kilometrÛw za Hollywood do ÑForrest Lawn Cem-
eteryî. Na terenie tego cmentarza znajduje siÍ
mauzoleum, a w nim najwiÍkszy na úwiecie eksponat
malartstwa religijnego - ÑUkrzyøowanieî. PanoramÍ tÍ
malowa≥ Jan Styka, i jak historia opowiada, dzie≥o to
powsta≥o dziÍki Ignacemu Paderewskiemu, ktÛry
patronowa≥ Janowi Styce... Kiedy malarz skoÒczy≥
malowanie tego giganta, okaza≥o siÍ, øe nie by≥o
odpowiedniego miejsca aby tÍ panoramÍ umieúciÊ. Tu≥a≥
siÍ wiÍc ten obraz po podziemiach, piwnicach
koúcielnych aø nareszcie w latach 50-tych zakupili go
Amerykanie i w≥aúnie na ÑForrest Lawn Cemeteryî
zbudowali specjalne mauzoleum. Weszliúmy do hallu, a
tam w gablotkach pamiπtki po malarzu,  potem
przeszliúmy do niewielkiej sali, gdzie fotele by≥y
ustawione pÛ≥ko≥em - a przed nimi wielka, panoramiczna
scena. Poma≥u kurtyna rozsunÍ≥a siÍ... i trudno by≥o
uwierzyÊ w≥asnym oczom - wszystkie postacie by≥y
øywe. Muzyka Ignacego Paderewskiego akompaniowa≥a
narratorowi, ktÛry objaúnia≥ wszystkie szczegÛ≥y tej
wspania≥ej panoramy. W 1977 roku by≥am tam po raz
drugi. Czy ktoú z PaÒstwa widzia≥ tÍ panoramÍ? Duøo

Ukrzy¿owanie
Panorama Jana Styki w Ameryce

ZespÛ≥ Taneczny
ÑWIELKOPOLSKAî

zaprasza rodzicÛw i m≥odzieø do zg≥aszania
nowych kandydatÛw na cz≥onkÛw Zespo≥u.
W przygotowaniu jest nowy program, ktÛry
bÍdzie rÛwnieø zaprezentowany na Festiwalu
Sztuki Polskiej w Brisbane (Festival of the Pol-
ish Visual Art).
Kandydaci (ch≥opcy i dziewczÍta) od 12 lat
wzwyø, o dobrej prezencji, mogπ zg≥aszaÊ siÍ
w kaødπ úrodÍ w czasie prÛb, w godz. 19.00-
21.00 lub telefonicznie do Kierowniczki
Zespo≥u pani Krystyny Miko≥ajczak,

tel. 6247 8132.

szczegÛ≥Ûw wylecia≥o mi z g≥owy - ale kto siÍ wybiera
do Kalifornii, niech koniecznie pojedzie na ten cmentarz...
A w Ma≥ej Encyklopedii Powszechnej z 1951 roku
wyczyta≥am o Styce: ÑMalarz, uczeÒ Matejki, (malarstwo
historyczne i religijne) panoramy ÑGolgotaî i ÑPanorama
Rac≥awickaî wspÛlnie z W. Kossakiem i M.
WiewiÛrskim.î

Irena ålaska-Bell

RADA ORGANIZACJI
POLSKICH NA

AUSTRALIJSKIE
TERYTORIUM
STO£ECZNE

ØYCZY WSZYSTKIM
RODAKOM W
KANBERZE I

QUEANBYEAN

SZCZ åLIWYCH I
ZDROWYCH

åWI•T
WIELKANOCNYCH

W 1999ROKU
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Refleksje wychowawczyni z kolonii letnichRefleksje wychowawczyni z kolonii letnichRefleksje wychowawczyni z kolonii letnichRefleksje wychowawczyni z kolonii letnichRefleksje wychowawczyni z kolonii letnich
na Bribie Island, 2-16 stycznia 1999na Bribie Island, 2-16 stycznia 1999na Bribie Island, 2-16 stycznia 1999na Bribie Island, 2-16 stycznia 1999na Bribie Island, 2-16 stycznia 1999

Joanna D¹browska
Kolonie rozpoczÍ≥y siÍ dla nas, grupy kanbersko-
sydnejskiej, juø w pociπgu.  Po d≥ugiej, trwajπcej niemaløe
dobÍ podrÛøy czuliúmy siÍ jak starzy znajomi, choÊ oczy
nad ranem piek≥y z niedospania i zmÍczenia po
przegadanej nocy.

Bribie Island, usytuowana 60 kilometrÛw na pÛ≥noc od
Brisbane, powita≥a nas strugami tropikalnego deszczu,
ktÛre towarzyszy≥y nam przez kolejne trzy dni.  Nie
zastanawiajπc siÍ d≥ugo nad brakiem wymarzonego,
queenslandzkiego s≥oÒca szybko sformowaliúmy siÍ:
dzieci i m≥odzieø ñ w grupy wiekowe, doroúli ñ w tzw.
kadrÍ  wychowawczπ.  Wszystkie pytania, ktÛre spÍdza≥y
sen z powiek przysz≥ych kolonistÛw typu: ÑCzy trzeba
bÍdzie mÛwiÊ TAM po polsku?î lub ÑCzy ta cisza nocna
to naprawdÍ obowiπzywaÊ bÍdzie od 21.30?î znalaz≥y
nagle konkretnπ odpowiedü w rzeczywistoúci kolonijnej:
faktycznie, zajÍcia grupowe odbywa≥y siÍ WY£•CZNIE
po polsku, co, jak siÍ okaza≥o, nikomu nie przeszkadza≥o,
a nawet zaczÍ≥o wchodziÊ wszystkim kolonistom w krew;
zdania takie jak ÑAre we going to gimnastyka teraz?î,
ÑWhen are we having apel?î, ÑLetís wait for
podwieczorek!î zdominowa≥y konwersacjÍ kolonistÛw,
a pod koniec kolonii zaczÍ≥y byÊ wypierane przez zdania
ca≥kowicie polskie.  NarzÍdziem rozmowy sta≥y siÍ teø
polskie piosenki, przy pomocy ktÛrych ch≥opcy
nawo≥ywali dziewczÍta, np. na basenie: ÑMarysiu,
Marysiu gotuj pierogiî, na co dziewczÍta, wpychajπc
ch≥opcÛw do wody (praktyka zabroniona regulaminem,
a jednak stosowana namiÍtnie przez obie p≥ciÖ)
odpowiada≥y: ÑO mÛj MaÊku drogi, kiej mi siÍ nie chce.î
NajwiÍcej trudnoúci sprawia≥y dzieciom poprawne formy
grzecznoúciowe, tak øe do koÒca kolonii moøna by≥o
us≥yszeÊ uwagi takie jak: ÑPani Agata, chodü tutaj!î, ÑPan
Janusz, czy masz bandaø?î, lub samo ÑPani, czy mogÍ
skorzystaÊ z telefonu?î adresowane do opiekunÛw.
Najwspanialszym przeøyciem jÍzykowym dla nas ñ
wychowawcÛw, pedagogÛw i polonistÛw ñ by≥o to, øe
nawet najs≥abiej mÛwiπcym po polsku dzieciom nie
wiadomo kiedy (najczÍúciej pod wp≥ywem silnej emocji)
zaczyna≥y wymykaÊ siÍ zupe≥nie poprawne zwroty i
zdania polskie.

Cisza nocna istotnie obowiπzywa≥a od 21.30, ale nie
by≥o to jedyne wydarzenie z dziennego rozk≥adu zajÍÊ
wyznaczone zegarkiem.  Budziliúmy siÍ o 7.00 (czyli o
8.00 wed≥ug czasu kanberskiego), po czym
rozprostowywaliúmy zaspane koúci na gimnastyce
prowadzonej przez p. Marka Bancarza, absolwenta AWF-
u (nie muszÍ chyba dodawaÊ, øe gimnastyka, podobnie
jak ZA WCZESNA cisza nocna, budzi≥a najwiÍcej obiekcji
wúrÛd naszych latoroúli).  Po apelu porannym oraz po
úniadaniu (godzina 8.00) nastÍpowa≥y zajÍcia na úwieøym
powietrzu: plaøa, basen lub rozgrywki sportowe, ktÛre
przerywane by≥y drugim úniadaniem oraz tzw. zajÍciami
w grupach, w czasie ktÛrych p. Ania Wolska z Brisbane
przygotowywa≥a dzieci i m≥odzieø do wystÍpÛw przy
ognisku.  Nota bene, pani Ania po mistrzowsku
wywiπza≥a siÍ ze swoich obowiπzkÛw kierowniczki do
spraw kulturalno-oúwiatowych i tak oto dziÍki jej
cierpliwoúci i charyümie powsta≥y dwa programy
s≥owno-muzyczne zaprezentowane przez dzieci i
m≥odzieø na dwÛch ogniskach, na ktÛrych nie zabrak≥o
rodzicÛw kolonistÛw z Brisbane.  Zas≥ugπ pani Ani by≥o
rÛwnieø zorganizowanie rewii mody kolonijnej, w czasie
ktÛrej najstarsze grupy dziewczπt i ch≥opcÛw mia≥y okazjÍ
przedstawiÊ stroje plaøowe, sportowe, codzienne,
wieczorowe orazÖpiøamy.

Lunch (13.00), cisza poobiednia, podwieczorek oraz
ciπg dalszy zajÍÊ na úwieøym powietrzu wype≥nia≥y nam
popo≥udnia, po kolacji natomiast (18.00) niejednokrotnie
mieliúmy okazjÍ szaleÊ (kadra teø!) na dyskotece
prowadzonej  przez najstarszπ m≥odzieø.

Dodatkowym uatrakcyjnieniem kolonii by≥y trzy
wycieczki ñ jedna ciekawsza od drugiej: wpierw
op≥ynÍliúmy Bribie Island promem podziwiajπc lokalnπ
faunÍ  (delfiny i ptactwo wodne) i florÍ; nastÍpnie
zasmakowaliúmy uciech jazdy konnej w pobliskiej
szkÛ≥ce jeüdzieckiej; na koniec zaú spÍdziliúmy
popo≥udnie oraz ca≥π noc w oceanarium w Mooloolaba
ñ wtuleni w úpiwory zasypialiúmy wpatrzeni w rekiny,

dokoñczenie obok

Dzieci, m³odzie¿ i wychowawcy na drugich koloniach na Bribie Island, styczeñ 1999 r.
fot.z archiwum J.D¹browskiej
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p≥aszczki i tuziny innych ryb oddzielone od nas szklanπ
taflπ.  A wydawa≥oby siÍ, øe tylko widok
rozgwieødøonego nieba nastraja≥ moøe romantycznieÖ

Kolonie na Bribie Island, jak kaøde kolonie, nie
pozbawione by≥y drobnych dramatÛw czy nawet
z≥amanych serc.  Jednakøe, pomimo tych Ñaferî ( a moøe
w≥aúnie czÍúciowo dziÍki nim) kolonie zapad≥y mi
g≥Íboko w serce: przede wszystkim, niestrudzony
entuzjazm i optymizm organizatora kolonii, p. Jacka
Cholewskiego, dodawa≥ nam, wychowawcom, odwagi i
wiary w sens prowadzenia kolonii; ponadto poczucie
wspÛlnoty jednoczπce m≥odzieø przyby≥π na Bribie Is-
land z Cairns, Townsville, Rockhampton, Gladstone,
Brisbane, Gold Coast, Sydney, Kanbery oraz zÖ£odzi
napawa≥o dumπ nasze polskie dusze; a poza tym,
wszystko razem ñ s≥oÒce, ktÛre po trzech dniach deszczu
zagoúci≥o niepodzielnie na queenslandzkim niebie, ocean,
wakacyjny relaks, wspania≥y humor, letnie d≥ugie
wieczory oraz domowe posi≥ki wyczarowywane przez

Refleksje wychowawczyniRefleksje wychowawczyniRefleksje wychowawczyniRefleksje wychowawczyniRefleksje wychowawczyni      - dokoñczenie pp. MariolÍ i Staszka KarwajÛw, ElÍ Nowak oraz MirÍ
Krajewskπ ñ napawa≥o radoúciπ i pomaga≥o zregenerowaÊ
si≥y.

Przy poøegnaniu tu i Ûwdzie pola≥y siÍ z oczu ≥zy.
Wymienione zosta≥y telefony, adresy, wpisy do
pamiÍtnikÛw.  Nie zabrak≥o zapewnieÒ o powrocie na
Bribie Island za rok (czyøbyúmy tak szybko zapomnieli o
zmorze codziennej gimnastyki porannej, a moøe w≥aúnie
dopisaliúmy codzienny kwadrans przysiadÛw i pompek
do listy rzeczy Ñdo zrobieniaî w nowym roku?Ö).

Utrudzeni Ñzielonym tygodniemî (tak, tak, wzajemne
smarowanie siÍ pastπ do zÍbÛw czy nawet
wykradzionym z kuchni ketchupem trwa≥o dobry
tydzieÒ) spaliúmy jak zabici w pociπgu relacji Brisbane-
Sydney.  Odzyskaliúmy g≥os na dobre w pociπgu do
Kanbery rozkoszujπc siÍ ostatnimi chwilami spÍdzanymi
razem.  WidaÊ, øe kontakt z rÛwieúnikami jest jednak
bardziej w cenie, aniøeli dwa tygodnie spÍdzone przed
komputerem, o czym z prawdziwπ satysfakcjπ zapewnia
Ñpani Asiaî ñ

Joanna Dπbrowska

Sukces to niesamowity, bo tego jeszcze nie by≥o, øeby na
koncercie artystÛw z Polski na widowni siedzia≥o oko≥o
500 osÛb. PiÍkna sala Playhouse Theatre wype≥niona by≥a
po brzegi publicznoúciπ: dzieÊmi, m≥odzieøπ, osobami w
úrednim i starszym wieku. WystÍp GawÍdy ÑKolorowe
piosenkiî podbi≥ serca nas wszystkich. Powtarzam tylko
opinie publicznoúci: ÑwystÍp ten przeszed≥ moje
najúmielsze oczekiwaniaî, Ñwspania≥y zespÛ≥ - úwietnie
przygotowaniî, Ñco za piÍkne stroje i piosenkiî, ÑtaÒczπ
jak najlepszy baletî, Ñjak oni poradzili sobie ze
wszystkim?î, Ñwidzia≥am ich w Polsce, zawsze byli
wspanialiî, ÑKolorowe Piosenki - bardzo dobrana nazwa
- ca≥a scena mieni≥a sie koloramiî, Ñco za wspania≥e
pomys≥y- taÒce z lalkamiî, itp, itd. Przez najbliøsze dni
koncert GawÍdy bÍdzie ulubionym tematem wúrÛd

WWWWWysysysysystÍp Zespo≥u ÑGawÍdaî w KanberzetÍp Zespo≥u ÑGawÍdaî w KanberzetÍp Zespo≥u ÑGawÍdaî w KanberzetÍp Zespo≥u ÑGawÍdaî w KanberzetÍp Zespo≥u ÑGawÍdaî w Kanberze
Polonii kanberskiej. Naleøy wyraziÊ wdziÍcznoúÊ
organizatorom za sprowadzenie GawÍdy z Polski - a
najwiÍksze podziÍkowania za zorganizowanie ich
wystÍpu w Kanberze, ktÛra jest czÍsto omijana przez
artystÛw z Polski. ZawdziÍczamy to przede wszystkim
Marylce KrÛlikowskiej, ktÛra w≥oøy≥a w przygotowania
bardzo wiele pracy, poczπwszy od Ñwyjúcia z biletami
do publicznoúciî, a skoÒczywszy na opiece nad zespo≥em,
w czym dzielnie pomaga≥a jej rodzina - z mamusiπ z
Polski w≥πcznie i Wandπ Ca≥kπ sprzedajπcπ bilety.
Marylka poproszona zosta≥a na scenÍ i wrÍczono jej
olbrzymi bukiet kwiatÛw. Jeszcze raz dziÍki za to, øe
mogliúmy obejrzeÊ to kolorowe úpiewajπco-taÒczπce
widowisko.

Irena ålaska-Bell

fot. M. Stawski
�Odliczanie� - Zespó³ Gawêda przed wej�ciem do Telecom Tower na Black Mountain
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K¹cik M³odzie¿owy
Tak o sobie pisze GAW DA.
ÑGAW DA jest najstarszym zespo≥em artystycznym w
Polsce, ktÛry od poczπtku pracuje pod jednym
kierownictwem artystycznym instruktora harcerskiego
Andrzeja Kieruzelskiego.  Utworzona z dzieciÍcych
marzeÒ i m≥odzieÒczych pasji szybko znalaz≥a
entuzjastÛw i zwolennikÛw.  Do siedziby GAW DY
przyjeødøali pedagodzy, instruktorzy harcerscy  i
podpatrywali formy pracy i ciekawe pomys≥y oraz
prostotÍ stosowanych form.  Powoli GAW DA stawa≥a
siÍ wydarzeniem artystycznym, a jej za≥oøyciel i
wychowawca p. Andrzej Kieruzelski, wyjπtkowym
kreatorem sztuki dzieciÍcej.  Lata poczπtkÛw GAW DY
to ciπg≥a fascynacja i artystyczne poszukiwania stylu,
ktÛry z jednej strony bÍdzie awangardowy do
otaczajπcego úwiata, z drugiej zachowa urok dzieciÍcej
zabawy, naturalnoúci  i szczeroúci.  Po≥πczenie tych
elementÛw w scenicznym  dzia≥aniu, nada≥o GAW DZIE
ten jedyny, niepowtarzalny urok, ktÛry pozyska≥ ogromnπ
rzeszÍ zwolennikÛw  w Polsce i na ca≥ym  úwiecie.î
ÑPodrÛøe i wystÍpy zagraniczne sπ bodücem, dla ktÛrego
opracowujemy nowe widowiska czy szyjemy nowe
kostiumy.  Gdy nadchodzi wiosna, to jakby nam ma≥o
by≥o ca≥ego roku spÍdzonego prawie codziennie w
GAW DZIE ñ zaczynamy szukaÊ miejsca na wspÛlne
spÍdzenie wakacji.  I jedziemy, jak wszyscy harcerze,
gdzieú na obÛz nad jeziora czy do g≥Íbokiego lasu, by
tam mieÊ okazjÍ do wspÛlnej zabawy, romantyki
wieczornego ogniska czy zdobywania sprawnoúci i stopni
harcerskich.
Mamy teø w≥asne tradycje, obrzÍdy i zwyczaje, ktÛre
tworzy≥y siÍ przez d≥ugie lata i powstawa≥y zazwyczaj
mimo naszej woli, ot tak Ñz potrzeby sercaî.  Naszym
pozdrowieniem, ktÛrym witamy siÍ i øegnamy jest
otwarta d≥oÒ, przyjazna i øyczliwa kaødemu a rozwarte
palce przypominajπ nam, øe piÍÊ dyscyplin
artystycznych: s≥owo, gest, taniec, muzyka i kolor majπ
nam towarzyszyÊ zawsze i byÊ kszta≥cone najlepiej jak
umiemy.  Mamy 13 swoich w≥asnych punktÛw prawa

OBECNY K•CIK  M£ODZIEØOWY POåWI CONY JEST
 ZESPO£OWI ÑGAW DAî

gawÍdowego, ktÛre w pierwszym roku istnienia zespo≥u
utworzyli nasi poprzednicy. MÛwi ono o tym jakimi
powinniúmy byÊ w GawÍdzie i w øyciu, jak sobie
pomagaÊ i chroniÊ od zapomnienia wszystko to, co w
nas jest piÍkne, szlachetne i wartoúciowe.î
Wypowiedzi cz≥onkÛw zespo≥u ÑGawÍdaî o sobie:
Anna Mirowska ñ Instruktorka
W GawÍdzie spÍdzi≥am ca≥e swoje dzieciÒstwo. Moje
najpiÍkniejsze chwile øycia sπ zwiπzane z GawÍdπ,
dlatego do dziú jestem w tym zespole, gdzie przekazujÍ
swoje umiejÍtnoúci i doúwiadczenia jako instruktor, uczπc
nowoprzyjÍte dzieci.
Agnieszka Aksamit, lat 16
CzeúÊ! Juø 7 rok taÒczÍ w GawÍdzie.  To w≥aúnie ona
tworzy mÛj radosny, kolorowy úwiat.  Wolne chwile lubiÍ
spÍdzaÊ z przyjaciÛ≥mi, ktÛrzy mÛwiπ, øe mojπ
ÑwizytÛwkπî jest uúmiech.
Dominik Nowak,  lat 14
GawÍda uczy mnie radoúci i niesamowitego optymizmu.
Nawet trudne klasÛwki i ciπg≥y brak czasu nigdy mnie
nie zniechÍcajπ.
Jacek Kubicki,  lat 16
W GawÍdzie jestem juø od 6 lat.  Mojπ drugπ pasjπ jest
fotografika i tym teø po trochu zajmujÍ siÍ w zespole.
Poza tym uwielbiam koszykÛwkÍ i jeúÊ lody.
Joanna Fija≥kowska,  lat 10  (najm≥odsza  z GawÍdy w
Australii)
Jestem uúmiechniÍtπ dziesiÍciolatkπ.  Tak optymistycznie
do øycia nastawia mnie myúl mojego ulubionego bohatera
Tygryska z ksiπøki ÑKubuú Puchatekî.  Staram siÍ jak on
trochÍ ÑpobrykaÊî i øyÊ weso≥o.
Ma≥gorzata Jakubowska,  lat 11
Jestem ma≥ym krasnalem taÒczπcym w GawÍdzie juø 4
rok.  Mam tu wiele starszych koleøanek, ktÛre siÍ mnπ
opiekuja i wprowadzajπ do gawÍdowej rodziny.

Opracowa≥a Halina Stawska

fot.M. StawskiZespó³ Gawêda przez Ambasad¹ RP w Kanberze
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Rzuci³am palenie
Z cyklu: �Sk¹d my to znamy�

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

K. and M. Lis .............................. $  30,00
Wanda Król ................................ $  20,00
Anna Malarz............................... $  15,00
Jadwiga Cox ............................... $  10,00
Ewa Konecka ............................. $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

Coraz trudniej palaczowi øyÊ na úwiecie, bo go zewszπd
przeganiajπ. Nied≥ugo znajdzie siÍ w lochach, piwnicach
i jaskiniach. A w ogÛle niepalenie jest coraz modniejsze
no i zdrowsze. Oczywiúcie - powiedzia≥ jeden pan, ktÛry
przepuszcza z dymem $15 dziennie - straszne
antyreklamy w telewizji pokazujπ, twoje czarne gard≥o
w úrodku i p≥uca, z ktÛrych wydobywa siÍ coú w rodzaju
smo≥y. Ohyda, ohyda. Kiedyú na jakimú kursie
odwykowym pan nauczyciel przyniÛs≥ jakieú s≥oje a tam
w formalinie p≥uca i wπtroba nieboszczyka palacza.
Ogromnie siÍ tym widokiem zdenerwowa≥am, wysz≥am
wiÍc na dwÛr i zapali≥am papierosa.

Od kilkunastu lat trwa kampania antynikotynowa - nie
reklamuje siÍ papierosÛw na stadionach sportowych, w
telewizji i w miejscach publicznych. Wypowiadajπ siÍ
s≥awy lekarskie i ciπgle groøπ ci rakiem - albo zawa≥em
serca. Czy moøna wiÍc rzuciÊ palenie? Oj ciÍøko, ciÍøko,
mÍki okrutne - podobno gorsze niø rzucenie
narkotykow... Ale nie! Nie jest tak üle! Ostatnio z grona
moich znajomych rzuci≥o palenie kilka osÛb - zajad≥ych
palaczy. Jeden z nich musia≥: wysokie ciúnienie, kaødy
papieros to moøliwoúÊ wylewu lub zawa≥u. Znajoma,
okrutna palaczka teø musia≥a rzuciÊ palenie, grozi≥a jej
úlepota. A wiÍc rzucili - bo musieli. Ale sπ tacy co rzucajπ
palenie nawet jak nie grozi im úlepota lub nagla úmierÊ.
To sπ bohaterowie! My jesteúmy bohaterki, bo z tobπ
wytrzymujemy - powiedzia≥y moje dwie cÛreczki. I
wyglπdasz ≥adniej, nie úmierdzisz - doda≥a wnuczka. A
ja mia≥am ochotÍ z≥apaÊ za szczotkÍ do zamiatania i
przepÍdziÊ kochajπcπ rodzinkÍ tam gdzie pieprz roúnie.
Znajoma, ktÛrej mπø dobrowolnie rzuci≥ palenie kilka
miesiÍcy temu powiedzia≥a - pani Ireno, on ma teraz taki
wilczy apetyt, øe wieczorami wymiata wszystko z
lodÛwki i spiøarni. Dwu-kilogramowa puszka lodÛw
wystarcza na raz. Przyby≥o mu 15 kilo na wadze. Nie
wiem co robiÊ dalej. DajÍ mu wszystko ìfat freeî, a on
tyje i tyje.

Czy palacze sπ dyskryminowani? Ano sπ. Usiad≥am na
pustej ≥aweczce na Civiku i przysiad≥ siÍ jakiú m≥ody facet
z kolczykiem w uchu i zaczπ≥ ostentacyjnie odpÍdzaÊ
dym. - Robisz wiÍkszπ dziurÍ ozonowπ - powiedzia≥
patrzπc na mnie z obrzydzeniem.

Dawno temu w Polsce pÛ≥ pociπgu to by≥y przedzia≥y
dla palπcych. O duszo! Jaki tam by≥ smrÛd od tych
SportÛw - wietrzy≥o siÍ p≥aszcze, czapki, a zapach

Sportow ciπgle siedzia≥. Takie to dobre papierosy pali≥a
wiÍkszoúÊ PolakÛw - Carmeny, Caro najwyøej po
pierwszym... a pod koniec miesiπca znowu Sporciaki. W
Australii naszej kochanej teø kiedyú by≥ wagon dla
palπcych. Dawno siÍ to skoÒczy≥o. Teraz ci groøπ, øe jak
na przyk≥ad zapalisz sobie w WC - to detektor zacznie
gwizdaÊ, zap≥acisz $200 kary i wysadzπ ciebie w nocy z
pociagu hej gdzieú na bezludziu.

MÛwiπc serio, jest wiele miejsc w ktÛrych nie powinno
siÍ paliÊ - jest ca≥kowity zakaz palenia w samolotach,
sklepach, w poczekalniach lekarskich i wielu innych. Ale
poma≥u palacze zaczÍli byÊ wyrzucani z kawiarni,
restauracji, klubÛw, ba nawet w miejscach gdzie sπ poker-
maszyny - jest juø wydzielony ma≥y kπcik dla palaczy. A
w biurach? To juø stara historia. W czasie przerw na lunch
latem, zimπ i jesieniπ widzi siÍ biednych, zmarzniÍtych
albo spoconych urzÍdnikÛw paÒstwowych stojπcych
przed budynkiem i szybko wciπgajπcych trujπcy dymek.
W klubie na Gungahlin przy barze jest napis: ÑWolno
paliÊ w odleg≥oúci 1,5 metra od baruî! Przy barze by≥o
wiÍc pusto, a panowie z piwem i papierosem w rÍku stali
w≥aúnie w tej odleg≥oúci.

WiÍc jeszcze raz pytam - czy tak ciÍøko rzuciÊ palenie?
Tak, bardzo ciÍøko i øadne seminaria, rady i straszenie
widokiem p≥uc palacza-nieboszczyka nie pomogπ. To
tylko zaleøy wy≥πcznie od ciebie. Podobno po 48
godzinach niepalenia organizm oczysza siÍ od nikotyny.
Tym wszystkim, ktÛrzy ci radzπ - przylep sobie plaster
na plecy, øuj gumÍ do øucia, ssij cukierki, zrÛb coú z
rÍkami, zamiast papierosÛw szyde≥ko i bÍdzie sweterek
dla dzidzi - to bzdura. Przestaniesz paliÊ jak grozi ci
nastÍpny wylew lub zawa≥ - strach jest wiÍkszy - bo po
co za wczeúnie wyprowadzaÊ siÍ z tego úwiata.

Czego zw≥aszcza my, kobiety siÍ obawiamy? Øe wraz
z rzuceniem palenia kilogramÛw nam przybywa, bo
ciπgle by siÍ jad≥o - tak wiÍc w moim przypadku walka
jest podwÛjna. Jestem po prostu wúciek≥a, bo ciπgle
g≥odna i paliÊ mi siÍ chce okrutnie. Ale wytrwam, choÊ
palenie rzuci≥am dobrowolnie. Obliczy≥am, øe ja - marna
palaczka - w przeciπgu trzech miesiÍcy zaoszczÍdzi≥am
przesz≥o $200!

A wiÍc rzucajmy palenie i zmniejszajmy dziurÍ
ozonowπ...

Irena ålaska-Bell

Wrêczanie pami¹tek dla zespo³u Gawêda w O�rodku
Duszpasterskim na Narrabundah

fot.M. Stawski
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Sama Kanberra jest Ñaktem wiaryî. Powsta≥a z Federacji
Australijskiej w 1901 roku, kiedy to 6 zwalczajπcych siÍ
kolonii osiπgnÍ≥o punkt, w ktÛrym ich wspÛlny interes
wymaga≥ powziÍcia odpowiedniej decyzji. Od 1901 roku
szukano odpowiedniego miejsca na zbudowanie nowej
stolicy: Ñno less than 100 miles from Sydneyî. Podawano
kandydatury Yass, Goulburn, Albury, Bombala, Orange-
Bathurst, Lake George. Dopiero po 10 latach burzliwych
debat wybrano wreszcie odpowiednie miejsce. By≥a to
zupe≥nie pusta nizina w okolicy nazywanej kiedyú
ÑCanberryî (podobno w jÍzyku aborygeÒskim znaczy to
Dolina WiatrÛw).

Zadanie planowania miasta powierzono Walterowi
Burley Griffin, architektowi z Chicago. Jego wizja
przysz≥ego miasta zosta≥a wybrana ze 137 planÛw w
miÍdzynarodowym konkursie. Griffith rozplanowa≥ kilka
g≥Ûwnych punktÛw, z ktÛrych wychodziÊ mia≥y
najwaøniejsze autostrady w kszta≥cie promieni; jezioro,
mosty, bulwary, parki, dzielnice mieszkalne i centrum
handlowo-biznesowe zosta≥y umieszczone w taki sposÛb,
aby nowoczesne miasto by≥o zarÛwno funkcjonalne jak
estetycznie zadawalajπce. Niestety Griffin nie doczeka≥
realizacji zaplanowanego przez niego miasta. Zmar≥ w
1937 roku.

Ale jeszcze wiele lat przed tym, bo w 1913 roku Ñfoun-
dation stones for the commencement column were laid
at Camp Hillî.

Oficjalnie Kanbera zosta≥a stolicπ Australii w 1927 roku,
i w tym samym roku zbudowano kawa≥ek naszego
obecnego Civiku, czyli Civic Centre, dwie arkady, East
and West Row. Podobno sπ one w hiszpaÒskim stylu???
Stojπ sobie te zabytki do dzisiaj i mieszczπ sie tam rÛøne
nieraz dziwne instytucje poczπwszy od ÑThe Church of
Scientologyî, aø po s≥ynny nocny klub Private Bin.

A nasze obecnie brudnawe jezioro kanberskie zaczÍto
formowaÊ w 1960 r. ale wype≥ni≥o siÍ wodπ dopiero w
1963 roku, noszπc dumnπ nazwÍ Lake Burley Griffin. We
wczesnych latach 60-tych nastπpi≥o teø otwarcie przez
KrÛlowπ Brytyjskπ nowego gmachu Biblioteki
Narodowej. CeremoniÍ otwarcia pamiÍta wiele osÛb z
naszej starszej generacjii polonijnej.
Sam gmach Biblioteki, budynek o piÍknej greckiej
architekturze (tak pisa≥a Ûwczesna prasa) jest
rzeczywiúcie kopalniπ wiedzy. Moøna tam posiedzieÊ do
nastÍpnego millenium i jeszcze zostanie sporo do
czytania. Znajduje siÍ tam przesz≥o 15 milionow ksiπøek
- NajwiÍksza Encyklopedia åwiata.

Jest teø ko≥o jeziora Carillion - prezent od rzπdu
brytyjskiego. PiÍkna muzyka p≥ynπca z dzwonÛw
znajdujacych siÍ na wieøy - to najwspanialszy relaks ktÛry
polecam - posiedzieÊ w cieniu drzew i s≥uchaÊ
Ñdzwonowej muzykiî - zapomina siÍ o k≥opotach i
problemach dnia codziennego.
Modne jest teø tam zawieranie úlubÛw. By≥am,
widzia≥am: M≥oda para, karylion, jezioro, mostek i para
≥abÍdzi...

Ostatnio mia≥am okazjÍ porozmawiaÊ z kilkoma
osobami z Polski, ktÛre po raz pierwszy odwiedzi≥y
KanberÍ.
- Jak siÍ wam podoba nasza stolica? - MÛj przyjaciel z
Wroc≥awia p. Irek Leúniowski powiedzia≥: Wszystkie
wraøenia nie tylko sπ radoúciπ turysty, ktÛry zobaczy≥
coú nowego, zachwyt mÛj wykracza poza poznane
obiekty, podziw mÛj budzπ powiπzania funkcjonalne
zastosowane w tych obiektach. Parafrazujπc
dotychczasowπ ocenÍ w korespondencji do Kraju ujmujÍ
na pocztÛwkach swoje spostrzeøenia:
ÑSpotykam tu piÍkne papuøki i kangury, a øyjπc w kotlinie
podziwiam teø gÛry. Widoki úliczne, wszystko tu
powstaje íz g≥owπí to teø pobyt tutaj jest prawdziwπ
przygodπî...
- Na ÑGarden Partyî w Ambasadzie Polskiej dwie panie
warszawianki powiedzia≥y zgodnie: Cudowne miasto-
ogrÛd, tyle zieleni, kwiatÛw, piÍkne budynki, bardzo
czysto i wspaniale wam siÍ tu øyje.

A ja pamiÍtam ileú tam lat temu, øe wielu z moich
przyjaciÛ≥ w Warszawie zazdroúci≥o mi øe mieszkam na
ÑZachodzieî. Teraz ja im z kolei zazdroszczÍ, øe
mieszkajπ w pe≥nym øycia europejskim mieúcie, a ja
siedzÍ na najpiÍkniejszej wsi - hen, gdzieú daleko na
koÒcu úwiata!
P.S. W 1943 roku populacja w Kanberze wynosi≥a 12
tysiÍcy mieszkaÒcÛw...

Niezwyk³a historia ko�cio³aNiezwyk³a historia ko�cio³aNiezwyk³a historia ko�cio³aNiezwyk³a historia ko�cio³aNiezwyk³a historia ko�cio³a

100 lat temu anglikaÒski koúciÛ≥ Wszystkich åwiÍtych
znajdujπcy siÍ w Ainslie by≥ ... stacjπ kolejowπ w Sydney.

W latach 1860 pociπgi pogrzebowe jadπce do Rookwood
Cemetery mia≥y swojπ stacjÍ koÒcowπ w Number One
Mortuary Station.  By≥a to niezwyk≥a budowla z sufitem
w stylu XIII-wiecznego gotyku weneckiego, z
cherubinami i anio≥ami po kaødej stronie.

Kiedy pociπgi parowe ustπpi≥y miejsca samochodom,
stacja wyglπda≥a jak koúciÛ≥ bez drzwi. Powsta≥
niezwyk≥y pomys≥ przewiezienia ca≥ej stacji do ...
Kanbery.

W roku 1957 pastor E. G. Buckle odkupi≥ od koleji
wszystkie kamienie tworzπce elementy stacji. Zrobiono
szczegÛ≥owy plan, kaødy kamieÒ by≥ ponumerowany, po
czym ca≥oúÊ rozmontowano. I 787 ton kamieni by≥o
przetransportowane do Kanbery i ... ani jeden kamieÒ
nie zaginπ≥ w drodze. Stacja zosta≥a ponownie
zbudowana bez øadnej skazy! Wszyscy ci, ktÛrzy
krytykowali ten szaleÒczy pomys≥ mogli tylko
pogratulowaÊ, a stacja kolejowa, ktÛra wydawa≥o siÍ -
zosta≥a skazana na powolnπ úmierÊ - zyska≥a nowe øycie
w nowym mieúcie.

Odwiedzajcie Drodzy Turyúci niezwyk≥y koúciÛ≥
Wszystkich åwiÍtych w Ainslie!

Irena ålaska-Bell

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

Czytelnikom     Kroniki Polonii

i Wszystkim Rodakom

Weso³ego AllelujaWeso³ego AllelujaWeso³ego AllelujaWeso³ego AllelujaWeso³ego Alleluja
¿yczy

Redakcja Kroniki Polonii

Kiedy kto� zapyta, jak siê dzisiaj czujê,
Grzecznie odpowiadam, ¿e dobrze - dziêkujê,
To, ¿e mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko.
Astma mi dokucza i mówiê z zadyszk¹.
Puls s³aby, krew moja w cholesterol bogata,
Lecz dobrze siê czujê jak na swoje lata.

Bez laseczki teraz chodziæ ju¿ nie mogê
Choæ zawsze wybieram naj³atwiejsz¹ drogê.
W nocy przez bezsenno�æ bardzo siê mordujê
Ale przyjdzie ranek - znów dobrze siê czujê.
Mam zawroty g³owy, pamiêæ figle p³ata
Lecz dobrze siê czujê jak na swoje lata.

Powiadaj¹: staro�æ jest okresem z³otym,
Kiedy spaæ siê k³adê, zawsze my�lê o tym.
Uszy mam w pude³ku, zêby w wodzie studzê,
Oczy na stoliku - zanim siê obudzê.
Jeszcze przed za�niêciem ta my�l mnie nurtuje,
Czy to wszystkie czê�ci, które siê wyjmuje.

Za czasów m³odo�ci, mówiê bez przesady,
Ma³o takich by³o, by mi dali rady.
W �rednim wieku jeszcze tyle si³ zosta³o
¯eby bez zmêczenia przetañczyæ noc ca³¹.
A teraz, na staro�æ czasy siê zmieni³y,
Spacerkiem do sklepu, spowrotem bez si³y.

Dalsza rada dla tych, którzy siê starzej¹:
Niech zacisn¹ zêby i z ¿ycia siê �miej¹.
Kiedy wstan¹ rano, czê�ci pozbieraj¹,
Niech rubrykê zgonów w prasie przeczytaj¹.
Je�li ich nazwiska tam nie figuruj¹,
To znaczy, ¿e zdrowi i dobrze siê czuj¹.

Autor nieznanyAutor nieznanyAutor nieznanyAutor nieznanyAutor nieznany
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QUEANBEYAN CARPETS
Ma na sk³adzie

szeroki asortyment
dywanów we³nianych,

berberyjskich,
nylonowych i
pluszowych

Diana i Michael
Domaschenz
6297 1141

31 Uriarra Road,
Queanbeyan

POLCUL FOUNDATION jest niezaleønπ Fundacjπ
popierania kultury polskiej.  Za≥oøona ona zosta≥a w
Australii przed 18 laty, na kilka miesiÍcy przed
powstaniem ÑSolidarnoúciî.
Kogo i za co wyrÛønia Fundacja?
POLCUL wyrÛønia wy≥πcznie osoby indywidualne
zamieszka≥e w Polsce lub w krajach z niπ sπsiadujπcych.
W ciπgu pierwszych 10 lat, do chwili odzyskania
niepodleg≥oúci, laureatami POLCULu byli ludzie
dzia≥ajπcy w ruchu kultury niezaleønej, wolnych
zwiπzkÛw zawodowych i obrony praw cz≥owieka i
obywatela.
Od 1989 roku podstawπ do wyrÛønienia jest wszelka
praca spo≥eczna wyraøajπca siÍ w tworzeniu
spo≥eczeÒstwa obywatelskiego oraz dzia≥alnoúÊ na rzecz
wspÛ≥pracy i przyjaüni z naszymi sπsiadami.
Jak jest zorganizowana Fundacja?
POLCUL FOUNDATION kieruje z Australii czterech
dyrektorÛw:  Jerzy BONIECKI (Sydney), Krzysztof
NADOLSKI (Sydney), Jan PAKULSKI (Hobart) oraz
Wojciech ZAGA£A (Melbourne).
Na terenie Polski POLCUL posiada dwÛch
przedstawicieli (Anna Kondracka i Jan Hanasz) oraz
czterech konsultantÛw (Maria Suchocka, Joanna
Dunikowska, Teresa Siwak i Barbara Weigl).  Zadaniem
przedstawicieli jest ogÛlna reprezentacja Fundacji we
wszystkich sprawach.  Rola konsultantÛw polega na
wyszukiwaniu interesujπcych nas kandydatÛw i
opracowywaniu wnioskÛw.
Wnioski o wyrÛønienie rozpatruje jury, do ktÛrego naleøπ:
Jerzy Boniecki i Jan Pakulski - z Australii, Zofia
Bartoszewska, Czes≥aw Bielecki, Miros≥aw Chojecki,
Jacek Fedorowicz, Jan Hanasz i Ewa £Ítowska - z Polski,
Gustaw Herling-GrudziÒski - z W≥och oraz Jan Nowak-
JezioraÒski - z U.S.A.
Wszystkie funkcje Fundacji sπ honorowe, POLCUL nie
zatrudnia øadnego personelu.
Jakie sπ podstawy finansowe Fundacji i jakie
dotychczasowe wyniki?
Podstawy finansowe tworzy  fundusz wieczysty
pochodzπcy g≥Ûwnie z indywidualnych darÛw.  Jest on
zainwestowany i z otrzymywanych odsetek finansowane
sπ wyrÛønienia.
W ciπgu pierwszych 10 lat Fundacja wyrÛøni≥a oko≥o 600
osÛb; úwiadczenia Fundacji wynios≥y ponad $US300.000,-

POLCUL FOUNDATION
Od roku 1989 wyrÛøniono ponad 400 osÛb; ≥πczna kwota
wyrÛønieÒ wynios≥a ponad $US250.000,-
WúrÛd ponad tysiπca laureatÛw, oko≥o stu pochodzi z
krajÛw sπsiadujπcych w Polskπ.
Ile wynoszπ nagrody i jak sπ one wrÍczane?
WyrÛønienia POLCULu wynoszπ od $US500,- do
$US1000,-
WrÍczane sπ one dwa razy do roku w Warszawie, w
pa≥acu ÑWspÛlnoty Polskiejî  na Krakowskim
Przedmieúciu.  O przyznaniu wyrÛønieÒ informowana
jest prasa w Polsce i w Australii; komunikaty Fundacji
zawierajπ nazwiska laureatÛw oraz tytu≥y do wyrÛønieÒ.
Dlaczego niektÛre wyrÛønienia noszπ imiona
ofiarodawcÛw?
Wp≥acajπc powaøniejszπ kwotÍ na rzecz Fundacji, lub
zostawiajπc zapis testamentowy, ofiarodawcy tworzπ
swÛj indywidualny fundusz.  Oznacza to, øe z odsetkÛw
od wp≥aconego przez nich funduszu wieczystego
przyznawane sπ wyrÛønienia ich imienia.  Poniewaø
istnienie Fundacji zapewnione jest na czas
nieograniczony powoduje to, øe nazwisko ofiarodawcy
zachowane jest i przypominane po wsze czasy.
Na przyk≥ad úp. paÒstwo Irena i Karol Dowoyna-
Sylwestrowicz, ktÛrzy zmarli na Tasmanii w 1993 roku,
pozostawili POLCUL FOUNDATION dorobek øyciowy
wyraøajπcy siÍ sumπ oko≥o $200.000,-  Wyrazili oni
øyczenie, aby nagrody ich imienia przyznawane by≥y
ludziom zaangaøowanym spo≥ecznie w s≥uøbie zdrowia
oraz pomocy ludziom niedo≥Íønym, upoúledzonym lub
starym.
PaÒstwo Sylwestrowicz nie pozostawili w Australii czy
w Polsce øadnej rodziny.  Fundacja POLCUL sta≥a siÍ
wiÍc jedynym nosicielem ich pamiÍci. Kaødy laureat
otrzymuje dyplom z nazwiskiem ofiarodawcÛw, a takøe
specjalne wydawnictwo, w ktÛrym opisane jest ich øycie.
W ten sposÛb, dziÍki Fundacji, pamiÍÊ o ofiarodawcach
nigdy nie zaginie.  POLCUL FOUNDATION jest znana i
powszechnie szanowana w Polsce.  Na terenie Australii
o dzia≥alnoúci Fundacji informowana jest Ambasada w
Kanberze i Konsulat Generalny w Sydney.
Adres Fundacji:
POLCUL FOUNDATION
P.O. Box 193,
ROSE BAY, NSW, 2029
Tel. (02) 9326 2863
Fax: (02) 9331 5697
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Wyró¿nienia POLCUL FOUNDATION
P.O.Box 193, ROSE BAY.2029, Australia

Komunikat
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 15.2.1999 Dyrekcja
Fundacji przyzna≥a dalszych 39 wyrÛønieÒ osobom
zaangaøowanym w ruchu kultury i budowy
spo≥eczeÒstwa obywatelskiego w Polsce oraz wspÛ≥pracy
z jej sπsiadami.  WyrÛønienia otrzymali:
*  Barbara BARAN ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie
Dπbrowy GÛrniczej
*  Jadwiga BIELAWSKA ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-litewskiej
*  Emilia CHMIELOWA ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Jacek D•BROWSKIñ za pracÍ w Akademii åw. Jadwigi
w Morawie
*  Jerzy GBUREK ñ za pracÍ spo≥ecznπ w Starogardzie
GdaÒskim
*  Krzysztof GIERATñ za pracÍ w Festiwalu Kultury
Øydowskiej w Krakowie
*  ks. Marek G£OWNIA ñ za pracÍ w Centrum Informacji,
SpotkaÒ, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w
OúwiÍcimiu
*  Kalina GRACZ ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie Torunia
*  Ewa GRUCA-PAZERA ñ za pracÍ z m≥odzieøπ
niepe≥nosprawnπ w GdaÒsku
*  Aleksandra HNIATUK ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Stanis≥aw JAB£ONKA ñ za pracÍ w Fundacji im. Brata
Alberta we Wroc≥awiu
*  Filip JAROSZY—SKI ñ za pracÍ w Towarzystwie
PrzyjaciÛ≥ Janowca n/Wis≥π
*  Kazimierz JEDNOR”G ñ za pracÍ przy rehabilitacji
dzieci z poraøeniem mÛzgowym w Opolu
*  Teresa JEDNOR”G ñ za pracÍ przy rehabilitacji dzieci
z poraøeniem mÛzgowym w Opolu
*  ks Stanis≥aw JURCZUK ñ za pracÍ wúrÛd
niepe≥nosprawnych
*  Mieczys≥aw KOZ£OWSKI ñ za pracÍ wúrÛd
niewidomych i niepe≥nosprawnych
*  Janina KUå ñ za pracÍ w Fundacji ÑP≥omykî na Ziemi
WitoÒskiej
*  Leszek KWASEK ñ za pracÍ w Towarzystwie PrzyjaciÛ≥
Janowca n/Wis≥π
*  Stanis≥aw LATA—SKI ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie
Gdyni
*  Janusz MAKUCH ñ za pracÍ w festiwalu Kultury
Øydowskiej w Krakowie
* Marian MARCHOW ñ za pracÍ w KoszaliÒskim
Towarzystwie Trzeüwoúci
*  ks. Miros≥aw MIKULSKI ñ za pracÍ z m≥odzieøπ
*  Ludwika NIØY—SKA ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Bohdan OSADCZUK ñ za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Iwona PARNOWSKA ñ za pracÍ w Dziennym Domu
Pomocy Spo≥ecznej GdaÒsku-Wrzeszczu
*  Mikola RIABCZUK ñ  za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Maria RUTKOWSKA ñ za pracÍ w Domu Pomocy
Spo≥ecznej w Starogardzie GdaÒskim
*  Krystyna SADOWSKA  ñ za pracÍ na rzecz rozwoju
demokracji lokalnej
*  Melitta SALAI ñ za pracÍ w Akademii åw. Jadwigi w
Morawie
*  S≥awomir S DZIAK ñ za pracÍ w Fundacji im. Brata
Alberta w Toruniu
*  Maria SKIERSKA - za pracÍ na rzecz przyjaüni polsko-
ukraiÒskiej
*  Piotr SOBA—SKI - za pracÍ w Fundacji im. Brata
Alberta w Krakowie

*  Janina SOSABOWSKA - za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Tadeusz STEGNER - za pracÍ na rzecz przyjaüni polsko-
ukraiÒskiej
*  Stanis≥aw ST PIE— - za pracÍ na rzecz przyjaüni
polsko-ukraiÒskiej
*  Janusz STRZEåNIEWSKI - na pracÍ spo≥ecznπ na
terenie Torunia
*  Andrzej SZYMANEK - za pracÍ w Towarzystwie
PrzyjaciÛ≥ Janowca n/Wis≥π
*  ks. Bogus≥aw WO£Y—SKI - za pracÍ spo≥ecznπ na
terenie Lublina
*  Robert ZABORSKI - za pracÍ z m≥odzieøπ na terenie
GdaÒska
Z wymienionych osÛb:
5 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Ireny i Karola Dowoyna-
Sylwestrowicz
7 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Eudoksji Rakowskiej
4 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Krystyny i Boles≥awa
Singler
Informacje w sprawie kryteriÛw wyrÛønieÒ  oraz
zg≥aszania kandydatÛw moøna otrzymaÊ od
przedstawicieli Fundacji POLCUL w Polsce.  Sπ to:
- Jan HANASZ
ul. KrasiÒskiego 57 m.10, TORU—, tel. (056) 282 06
oraz
- Anna KONDRACKA
ul. Bogus≥awskiego 20 m.80, WARSZAWA, tel. (022)
663 2639
lub teø zwracajπc siÍ wprost do:

POLCUL FOUNDATION

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 Lan-
guage Program,  27 Mulley St. Holder A.C.T. 2611
Nr. telefonu pod który mo¿na dzwoniæ nawet podczas
audycji:  02-62874347.

TERMINARZ AUDYCJI Polskiej Fali
22.03.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
29.03.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
05.04.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
12.04.99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
19.04.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
26.04.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
03.05.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
10.05.99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
17.05.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
24.05.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
31.05.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
07.06.99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
14.06.99 Irena �laska-Bell 6247 5526
21.06.99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
28.06.99 M. i W. Królikowscy 6296 3198
Dziêkujemy wszystkim naszym s³uchaczom za
wspieranie naszych audycji. 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
Wielkanocnych ¿yczymy naszym s³uchaczom wszelkiej
pomy�lno�ci.

KOMITET RADIOWY
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...

 dalszy ci¹g obok

Odwilø
Nikt w niπ nie wierzy≥, a przysz≥a - i to jaka. W Kotlinie
JeleniogÛrskiej w sobotÍ rano mrÛz -24 stopnie, w
niedzielÍ rano +6, w dzieÒ +8... Gwa≥towne ocieplenie
powietrza po≥πczone z opadami deszczu na wciπø
zmarzniÍtπ ziemiÍ spowodowa≥o wystπpienie w wielu
rejonach kraju go≥oledzi i zak≥Ûcenia w komunikacji. Na
dolnej Odrze dosz≥o do niebezpiecznych spiÍtrzeÒ i
zatorÛw lodowych - pracujπ lodo≥amacze.
(Donosy, 14.12.1998)
13 grudnia
wypad≥ tak, jak przed 17 laty - w niedzielÍ. Liga
Republikanska i KPN demonstrowa≥y przed domem gen.
Jaruzelskiego.
(Donosy, 14.12.1998)
Na poczatku stycznia
przysz≥ego roku majπ siÍ rozpoczπÊ rozmowy z  rzπdem
ukraiÒskim na temat odzyskania przez PolskÍ lwowskich
zbiorÛw Ossolineum. Polska wiele lat temu wystπpi≥a o
ich zwrot. Obecnie dzia≥a powo≥ana przez UkraiÒcÛw
komisja ekspertÛw, ktÛra ma spotkaÊ siÍ z
przedstawicielami Polski w styczniu przysz≥ego roku.
(Wiadomoúci Dnia, 15.12.1998)
Minister sprawiedliwoúci
odebra≥a przywileje emerytalne 13 stalinowskim
prokuratorom. Nazwisk nie podano, bo pozbawieni
mogπ siÍ jeszcze odwo≥aÊ od tej decyzji.
(Donosy, 17.12.1998)
Kolejny sukces
Do bezp≥atnych przejazdÛw kolejπ uprawnia pieczπtka
w dowodzie osobistym Ñinwalida 1. grupyî. PieczπtkÍ
takπ bez trudu moøna sobie zrobiÊ za 25 z≥...
(Donosy, 23.12.1998)
Ministerstwo transportu
wymyúli≥o nowy podatek na drogi - 120 z≥ rocznie od
kaødego auta osobowego umoøliwi≥oby zbudowanie w
10 lat 2500 km drÛg.  I wszystko dobrze, ale moøe by tak
obecnie pobierane podatki (dawniej podobny do tego
proponowanego tzw. podatek drogowy, obecnie akcyza
od benzyny) w≥aúnie przeznaczyÊ na drogi? Wiem, krÛtka
ko≥dra...
(Donosy, 4.1.99)
W Szczecinie
trzynastolatek wyposaøony w skaner i kolorowπ
drukarkÍ zaczπ≥ produkowaÊ sobie banknoty. Z≥apano
przy prÛbie zap≥acenia nimi w sklepie.
(Donosy, 5.1.99)
Arcybiskup gdaÒski
w specjalnym liúcie do ks. Henryka Jankowskiego nakaza≥
mu usuniÍcie z koúcio≥a Ñsiejπcych nienawiúÊî ksiπøek i
wydawnictw. O prowadzeniu sprzedaøy takich publikacji
w Bazylice úw. Brygidy donosi≥a Gazeta Wyborcza.
Wczoraj stoisko usuniÍto z koúcio≥a - i przeniesiono do
domu katechetycznego...
(Donosy, 11.1.1999)
Protesty lekarzy
nie koÒczπ siÍ. Lekarze nie chcπ rozmawiaÊ z nikim poza
rzπdem, a rzπd nie uwaøa siÍ za stronÍ konfliktu. Pojawi≥
siÍ jakiú pomys≥ Ñokrπg≥ego sto≥uî na temat reformy
zdrowia. CzÍúÊ pacjentÛw pewnie go nie doøyje.
(Donosy, 14.1.1999)

GÛrnicy
protestowali w Katowicach przeciwko zamykaniu kopalÒ
i zamroøeniu p≥ac w gÛrnictwie. Demonstracji nie popar≥a
ÑSolidarnoúÊî. Ciekawostka: spalono kuk≥Í
Krzaklewskiego, nie Balcerowicza.
(Donosy, 15.1.1999)
Podczas ekumenicznej modlitwy w Lublinie
z okazji Dnia Judaizmu metropolita lubelski arcybiskup
JÛzef Øycinski wezwa≥ do zerwania ze stereotypami
dotyczπcymi ØydÛw. Jego zdaniem Øydzi sπ obecnie
obwiniani za nie pope≥nione czyny, gdyø ludzie robiπ z
nich koz≥a ofiarnego, t≥umaczπc sobie w ten sposÛb
w≥asne niepowodzenia.
(Wiadomoúci Dnia, 17.1.1999)
GdaÒski ksiπdz Henryk Jankowski
zapewni≥ swoich parafian, ktÛrzy przyszli z≥oøyÊ mu
øyczenia przed wtorkowymi imieninami, iø bÍdzie trwa≥
na obranej wiele lat temu drodze. Pra≥at mÛwi≥, iø sπ na
úwiecie i w Polsce oúrodki, ktÛre Ñnienawidzπ Polski,
grajπ Polskπ i obciπøajπ tÍ PolskÍî. Zdaniem
Jankowskiego trzeba toczyÊ ciπg≥π walkÍ z tymi
oúrodkami.
(Wiadomoúci Dnia, 17.1.1999)
Celnicy
znaleüli w wagonie pociπgu z Moskwy paczkÍ silnie
promieniotwÛrczych ikon (w≥aúnie dziÍki
promieniowaniu je znaleüli, bramka radiometryczna przy
przejeüdzie pociπgu zaczÍ≥a krzyczeÊ). Z pociπgu
wysadzono kilku pasaøerÛw, øeby zbadaÊ jak bardzo siÍ
napromieniowali.
(Donosy, 21.1.1999)
Europejski Trybuna≥ Praw Cz≥owieka w Strasburgu
odrzuci≥ skargÍ JÛzefa Micha≥a Janowskiego - polskiego
dziennikarza, ktÛry zosta≥ skazany w kraju na karÍ
grzywny za nazwanie straønikÛw miejskich ÑÊwokamiî
i Ñg≥upkamiî. Zdaniem Janowskiego skazanie go przez
polski sπd by≥o sprzeczne z prawem do swobodnego
wyraøania opinii. Trybuna≥ nie dopatrzy≥ siÍ jednak
naruszenia praw cz≥owieka. SÍdziowie uznali, øe w
zajúciu ulicznym dziennikarz wystÍpowa≥ jako osoba
prywatna, a zatem nie moøe tu byÊ mowy o ograniczaniu
wolnoúci prasy.
(Wiadomoúci Dnia, 21.1.1999)
Ratownicy GOPR po 6 godzinach poszukiwaÒ
odnaleüli 2 m≥odych turystÛw, ktÛrzy zab≥πdzili w
gÛrach, w okolicy ånieønika. Ch≥opcy wyszli w gÛry po
16ej i zab≥πdzili w ponad metrowych zaspach. W nocy
biwakowali w lesie a rano wezwali pomoc z telefonu
komÛrkowego. Do wczoraj nie odnaleziono
poszukiwanych od czwartku 3 turystÛw z Pu≥tuska
zaginionych w Tatrach. Akcja zosta≥a kolejny raz
przerwana z powodu wichury, mg≥y i únieøycy.
(Donosy, 10.2.1999)
W åwinoujúciu
od kilku lat trwa rozminowywanie basenu portowego -
zaminowanego jeszcze w 1944 r. Ostatnio wybuch≥a afera
- w≥adze miasta podejrzewajπ firmÍ rozminowujπcπ o
podk≥adanie min...
(Donosy, 15.2.1999)
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Obywatel po raz pierwszy wygra≥
przed Trybuna≥em Konstytucyjnym. Wczoraj Trybuna≥,
rozpatrujπc skargÍ konstytucyjnπ zawodowego øo≥nierza
Jaros≥awa F., uzna≥, øe øo≥nierz odchodzπcy przed
terminem ze s≥uøby nie moøe mieÊ zaledwie roku na
zwrÛcenie paÒstwu kosztÛw swego wojskowego
wykszta≥cenia.
(Donosy, 17.2.1999)
Polska szopka wykonana specjalnie dla SzwedÛw
przez krakowskiego artystÍ Romana Woüniaka zosta≥a
wyrzucona na úmietnik przez sztokholmskie Muzeum
Historyczne, jak doniÛs≥ ëAftonbladetí. Szopka by≥a
ozdobπ otwartej jesieniπ 1996 r. wystawy prezentujacej
krakowskie szopki, mierzy≥a 4.6 m i przedstawia≥a
motywy architektoniczne Sztokholmu i postacie znanych
SzwedÛw. Po ekspozycji kilka firm oferowa≥o za szopkÍ
nawet 500 tys. koron.
(Donosy, 17.2.1999)
Kasy Chorych narzekajπ
øe sπ oszukiwane przez szpitale. Kontrola wykaza≥a, øe
czÍsto pacjenci zg≥aszajπcy siÍ na proste zabiegi (typu
podania leku czy zmiany opatrunku) sπ oficjalnie
przyjmowani do szpitala na jeden dzieÒ, øeby wiÍcej
úciπgnπÊ z kasy.
(Donosy, 23.2.1999)
O godziwe odszkodowania
za pracÍ przymusowπ wystπpi≥ rzπd polski do rzπdu
niemieckiego. W zamian za to obiecujemy nie pozywaÊ
niemieckich firm pojedyÒczo do sπdÛw. Ile wynosi
Ñgodziwe odszkodowanieî, na razie nie wiadomo.
(Donosy, 25.2.1999)
Do Europejskiej Komisji Praw Cz≥owieka
skarøy siÍ lekarz R.F., ukarany przez sπd lekarski za
napisanie w opinii o stanie zdrowia pacjentki, øe by≥a
ona niepoprawnie leczona przez innego lekarza. Zdaniem
R.F. (skπdinπd prezesa Stowarzyszenia Obrony Praw

Pacjenta w Tarnowie, wiÍc po co to pisaÊ inicja≥ami...),
solidarnoúÊ zawodowa lekarzy nie moøe byc waøniejsza
niø dobro pacjenta.
(Donosy, 25.2.1999)
Na symbolicznej mogile
genera≥a Armii Krajowej Augusta Fieldorfa ÑNilaî
wiπzanki kwiatÛw z≥oøyli przedstawiciele UrzÍdu ds.
KombatantÛw, harcerze i kombatanci. W úrodÍ minÍ≥a
46. rocznica stracenia genera≥a.  General Fieldorf to jedna
z najbardziej znaczπcych postaci w XX wieku dla Polski.
(Wiadomoúci Dnia, 25.2.1999)
316 kg heroiny skonfiskowali
niemieccy celnicy na granicy z Polskπ, we Frankfurcie
nad Odrπ.  Aresztowano tureckiego kierowcÍ ciÍøarÛwki,
ktÛry 300 pakietÛw heroiny,  warte ok. 14 milionÛw
dolarÛw przewozi≥ pod fa≥szywπ pod≥ogπ. W ubieg≥ym
roku polscy policjanci przechwycili 14 kg przemycanej
heroiny, 9.2 kokainy, 57 kg marihuany, 43 kg amfetaminy.
(Donosy, 1.3.1999)
Wojsko
zaprezentowa≥o dumnie pierwsze samoloty MIG-29
przerobione na standard NATO. SamolotÛw jest 8,
pilotÛw umiejπcych tym lataÊ, znajπcych angielski i
NATO-wskie procedury na razie jest szeúciu.
(Donosy, 2.3.1999)
W nocy z wtorku na úrodÍ
straøacy Êwiczyli akcjÍ ratunkowπ na wypadek ataku
terrorystyczengo i poøaru w warszawskim metrze.
Obecni specjaliúci z zachodu i wschodu (tzn. z Japonii,
nie z Rosji...) podobno chwalili.
(Donosy, 4.3.1999)
Policja i Straø Graniczna
z≥apa≥y szajkÍ zajmujπcπ siÍ przerzucaniem nielegalnych
imigrantÛw ze wschodu do Niemiec. Policja chwali siÍ
przede wszystkim z≥apaniem szefÛw szajki.
(Donosy, 12.3.1999)

Wyszpera≥ Jerzy Klim

Z naszego podwórka
25 lat pracy prof. Wierzbickiej na
Australijskim Uniwersytecie Narodowym
Z pewnym opÛünieniem donosimy, øe 25.10.ub.r. w
Canberra Times ukaza≥ siÍ artyku≥ oraz duøa fotografia
profesor Anny Wierzbickiej, naukowca i autora szeregu
ksiπøek naukowych, ktÛra obchodzi≥a 25-lecie swojej
pracy na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w
Kanberze, otrzymujπc katedrÍ lingwistyki 10 lat temu.
Warto przypomnieÊ, øe mπø prof. Wierzbickiej, dr John
Besemeres, by≥ przez kilka lat kierownikiem Lektoratu
Polskiego na Uniwersytecie Macquarie w Sydney.

Medal Australii dla in¿. Marii Krupskiej
Inø. Maria Krupska, d≥ugoletnia prezes Zjednoczenia
Polskiego w Australii i Nowej Zelandii, odznaczona
zosta≥a w Dniu Australii 26 stycznia Medalem Orderu
Australii (OAM).

Dalsze sukcesy Basi Meder
Po powrocie ze swojej podrÛøy naoko≥o Australii
(donosiliúmy o tym w Kronice nr. 59), Basia Meder z

miejsca rzuci≥a siÍ w wir pracy. 5 stycznia br. odby≥o siÍ
w Warszawie otwarcie jej wystawy ÑUkryte kolory
australijskich eukaliptusÛwî, w obecnoúci Ambasadora
Australii pani Margaret Adamson, gdzie reprezentowa≥a
jπ cÛrka pp. Wielopolskich, Ania, ktÛra obecnie przebywa
w Warszawie.  NastÍpna wystawa Basi Meder  zostanie
urzπdzona w Tuggeranong Arts Centre w dniach od 26
marca do 22 kwietnia br. Otworzy jπ minister gabinetu
cieni w ACT, Bill Wood.

Jerzy Klim
�lub w Kanberze
W sobotÍ 6 marca w Koúciele åw. Piotra na Reid odby≥
siÍ úlub Diany Domaschenz, cÛrki znanej i bardzo lubianej
dzia≥aczki polonijnej Wandy Domaschenz, z Ian Oldfield.
Panna M≥oda mia≥a na sobie piÍknπ i bardzo oryginalnπ
sukniÍ úlubnπ, a trzy druhny úliczne, ciemno-czerwone
d≥ugie suknie. Pan M≥ody oraz druøba ubrani byli w
czarne garnitury. PrzyjÍcie weselne na 138 osÛb odby≥o
siÍ w jednej z bardzo piÍknych sal Hotelu Hyatt w
Kanberze. M≥oda para w podrÛø poúlubnπ udaje siÍ
zagranicÍ.

Irena ålaska-Bell



Goddard and Partners
C O N S U L T A N T S   I N   T R A V E L
40 Allara Street Canberra City PO Box 121 Civic

Square  ACT  2608
Tel: 6248 9399

Email: goddard@mailhost.world.net
Prosimy zajrzeæ do naszej witryny internetowej:

www.gparts.com.au

Lic. 298/D/1
ACN 062 891 864

Popieraj LOT Polskie Linie Lotnicze
� Cena do Warszawy od $1999,�
Inne linie do Warszawy:
� Od $1899,� z Kanbery

Pomy�l o ciep³ych wakacjach na wyspach
� Vanuatu  od $690,� w tym:

4 noce zakwaterowania ze �niadaniem, oraz transfer.

Wiêcej informacji udziela Janina Fabjanowska
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Nr. telefonu 6248 9399
Przyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domu
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NOWO�Æ
SPRZEDA¯ POLSKICH WÊDLIN I

PRODUKTÓW
W KLUBIE SPK

15 Moore Street, Civic

� polskie kie³basy
� polskie zupy
� polskie przyprawy
� polskie s³odycze
� polskie pieczywo (chleb)
� polskie przetwory (kapusta, ogórki itp.)

w ka¿d¹ sobotê od godz. 12.00 do 2.00 po po³.
Zapraszamy!


