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I znÛw minÍ≥y trzy miesiπce i przyszed≥ czas, øeby
spojrzeÊ na ten okres w Polsce z perspektywy dnia
dzisiejszego. WiÍc sta≥ym zwyczajem ze wzglÍdu na brak
miejsca, jak rÛwnieø aby nie zanudzaÊ czytelnikÛw czyli
PaÒstwa, wybra≥em kilka tematÛw, ktÛre moim zdaniem
zas≥ugujπ na uwagÍ a tym samym szersze omÛwienie.

Na poczπtek kilka s≥Ûw o kampanii wyborczej, jako øe
juø tylko rok z haczykiem dzieli PolskÍ od wyborÛw
prezydenckich, i jak juø zapewne PaÒstwo s≥yszeli,
pierwszy krok w tej sprawie uczyni≥  Lech Wa≥Ísa, ktÛry
oficjalnie zosta≥ kandydatem swej partii demokratyczno-
chrzeúcijaÒskiej. Jak to juø jest w zwyczaju, dok≥adne
okreúlenie poczπtku kaødej kampanii wyborczej jest
trudne, zawsze teø wyprzedza ono oficjalne og≥oszenie.
W systemach demokratycznych w≥aúciwie ciπgle
odbywajπ siÍ jakieú wybory, w rÛønym z resztπ stopniu
absorbujπce opiniÍ publicznπ. Wydaje siÍ, øe w Polsce
w≥aúnie rozpoczÍ≥o siÍ typowanie kandydatÛw do
wyborÛw prezydenckich, ktÛre zgodnie z konstytucjπ
odbÍdπ siÍ pÛünπ jesieniπ 2000 roku.

Pod pewnym wzglÍdem sytuacja jest wyjaúniona -
kandydatem postkomunistÛw i uzaleønionych od nich
grupek bÍdzie Aleksander Kwaúniewski. Zasadniczym
problemem jest natomiast kandydat zdolny do
pokonania go. Nie bÍdzie to zadanie ≥atwe, biorπc pod
uwagÍ bieg≥oúÊ Aleksandra Kwaúniewskiego w
socjotechnice, sprytne unikanie angaøowania siÍ w
jakiekolwiek spory i trudniejsze decyzje, z wyjπtkiem
tych najniezbÍdniejszych dla obrony pozycji
postkomunistÛw jak np. wetowanie ustawy o Instytucie
PamiÍci Narodowej.

Moim zdaniem kandydatem zdolnym do pokonania
Aleksandra Kwaúniewskiego moøe byÊ tylko kandydat
Akcji Wyborczej SolidarnoúÊ ze wzglÍdu na wysokie
poparcie dla tego ugrupowania. Wszystko wskazuje na
to, øe bÍdzie nim lider AWS - Marian Krzaklewski.
Bowiem kampania ta bÍdzie mia≥a wymiar szczegÛlny,
a pokonanie Kwaúniewskiego bÍdzie celem wszystkich
ugrupowaÒ prosolidarnoúciowych. Tak wiÍc wybory te
nabiorπ charakteru szczegÛlnego plebiscytu i wymagajπ
duøej mobilizacji, tak polskiej prawicy jak i ugrupowaÒ
posierpniowych. Formalnie z propozycjπ kandydowania
Mariana Krzaklewskiego wystπpi≥ Ruch Spo≥eczny AWS,
najsilniejsze, przynajmniej pod wzglÍdem liczby
parlamentarzystÛw, ugrupowanie. Ale jest teø
naiwnoúciπ oczekiwanie, øe inni kadydaci, uwaøajπcy siÍ
za prawicowych, zrezygnujπ w imiÍ dobra Polski z
promowania w≥asnych osÛb i ambicji - ilu ich bÍdzie,
czas pokaøe.

KoÒczπc tÍ sekwencjÍ wyborczπ chcia≥bym jeszcze
zwrÛciÊ uwagÍ czytelnikÛw na kontekst dwÛch juø nam
znanych pretendentÛw obozu solidarnoúciowego. Lech
Wa≥Ísa w 1990 roku by≥ tym politykiem, ktÛry ca≥kowicie
zresztπ s≥usznie by≥ utoøsamiany z obaleniem
komunizmu i powstaniem niepodleg≥ej, wolnej i
demokratycznej Polski. Ale to by≥o 10 lat temu.
Natomiast w roku 1999 Marian Krzaklewski jest tym
cz≥owiekiem, ktÛry w tej wywalczonej przez Lecha
Wa≥ÍsÍ Polsce by≥ w stanie zjednoczyÊ prawicÍ polskπ,
utworzyÊ AWS i doprowadziÊ do zwyciÍstwa w
wyborach parlamentarnych oraz uzyskaÊ stosunkowo
dobre wyniki w wyborach samorzπdowych. Sπ to
osiπgniÍcia niewπtpliwe i liczπce siÍ na czas teraüniejszy.
Naleøy rÛwnieø pamiÍtaÊ, øe bÍdπ to ostatnie wybory w
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tym wieku, bÍdπ one swoistym wyznaniem dla Polski i
demokracji w Polsce. I jak juø wczeúniej wspomnia≥em,
walka przedwyborcza, a raczej awantura, juø siÍ zaczÍ≥a
po prawej stronie niewybrednym atakiem na premiera
Jerzego Buzka. Teraz gdy politycy powinni zachowaÊ
szczegÛlnπ powúciπgliwoúÊ i odpowiedzialnoúÊ za
wypowiadane s≥owa, politycy prawicowej partii KPN-
OP ustami swego v-ce przewodniczπcego pos≥a
Karwowskiego rzucajπ podejrzenie o zwiπzki z tajnymi
s≥uøbami PRL-u na premiera Jerzego Buzka. I nie naleøy
sπdziÊ, aby chodzi≥o mu o ustalenie prawdy w
oúwiadczeniu lustracyjnym premiera, co i tak jest
obowiπzkiem rzecznika interesu publicznego. Chodzi
raczej o politycznπ awanturÍ. A komu to przyniesie
korzyúÊ? Napewno nie polskiej prawicy.

A na lewicy ? Liderzy SLD dopiÍli swego - po kilku
miesiπcach przygotowaÒ doprowadzili do podpisania
aktu za≥oøycielskiego partii o nazwie Sojusz Lewicy
Demokratycznej. W miejsce dotychczasowej koalicji
wyborczej SLD, ktÛra skupia≥a 32 partie, organizacje
spo≥eczne, stowarzyszenia i zwiπzki zawodowe, pojawi≥a
siÍ jednolita partia SLD. Nowe SLD ma byÊ z za≥oøenia
partiπ czysto pragmatycznπ, dla ktÛrej liczy siÍ juø tylko
i wy≥πcznie bieøπca polityka. Moøna zapytaÊ - dlaczego
postkomuniúci w≥aúnie teraz dokonujπ przebudowy
struktur organizacyjnych swego ruchu? Lider SdRP
Leszek Miller nieustannie powtarza, øe do tego kroku
lewicÍ zmusza konstytucja, co jest oczywiúcie nieprawdπ.
Prawdziwym powodem powstania tej nowej parti, moim
zdaniem, jest po prostu chÍÊ ucieczki od d≥ugÛw wobec
skarbu paÒstwa dotychczasowej partii lewicy, czyli
Socjaldemokracji RP. Zaprzestanie dzia≥alnoúci SdRP i
powo≥anie nowej partii SLD, formalnie nie majπcej
øadnego zwiπzku z SdRP, rozwiπzuje sprawÍ d≥ugÛw,
bo likwiduje d≥uønika. I na koniec powo≥anie partii o
nazwie SLD ma zatrzeÊ üle kojarzπce siÍ pochodzenie,
ale rachuby, øe tak siÍ stanie, oparte sπ na kruchych
podstawach. Polityczni oponenci zawsze bÍdπ pamiÍtaÊ,
gdzie tkwiπ ürÛd≥a obecnej lewicy i nie zmieniπ tego
øadne roszady organizacyjne.

I jeszcze kilka s≥Ûw na temat kruszenia siÍ zaplecza
politycznego lewicy, ktÛre wynika z obrazu polskiego
ruchu zawodowego. Jednym z filarÛw dotychczasowego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest OPZZ - czyli
OgÛlnopolskie Porozumienie ZwiπzkÛw Zawodowych.
Jak wynika z badaÒ statystycznych obecnie OPZZ liczy
niespe≥na 800tys. cz≥onkÛw, a jeszcze tak niedawno
przedstawiciele OPZZ przy rÛønych okazjach
powtarzali, øe ich centrala liczy 3-4 mln. cz≥onkÛw.
Zresztπ brak wiarygodnych danych by≥ miÍdzy innymi
powodem nieprzyjÍcia OPZZ do miÍdzynarodowych
struktur. W uzupe≥nieniu tego tematu trzeba powiedzieÊ,
øe obecnie tylko 20% pracujπcych PolakÛw deklaruje
przynaleønoúÊ do organizacji pracowniczych.
NajwiÍkszπ centralπ zwiπzkowπ w Polsce jest obecnie
NSZZ SolidarnoúÊ, do ktÛrej naleøy 1 mln. 200 tys.
cz≥onkÛw. G≥Ûwnπ przyczynπ spadku liczebnoúci
wszystkich central zwiπzkowych w Polsce jest zapewne
restrukturyzacja przemys≥u i likwidacja duøych
zak≥adÛw pracy. I tak Polska wrasta w úwiat zachodni.

KoÒczπc ten wybiorczy przeglπd moøna jeszcze zadaÊ
pytanie, a jak øyjπ normalni, przeciÍtni ludzie?
Oczywiúcie rozmaitych odpowiedzi bÍdzie tyle, ilu
odpowiadajπcych. Ja natomiast ciπgle z uporem maniaka
za jeden ze wskaünikÛw wzrostu stopy øyciowej w Polsce
przyjmujÍ liczbÍ sprzedanych samochodÛw, i jeøeli
PaÒstwo pamiÍtajπ w latach 1990 - 97 by≥a mowa o

ogÛlnej liczbie nowych i uøywanych z przewagπ tych
drugich. Obecnie statystyki polskie mÛwiπ juø tylko o
nowych samochodach. I tak w ubieg≥ym 1998 roku
sprzedano w Polsce 515 tys. nowych samochodÛw, a
prognozy na rok bierzπcy 1999 mÛwiπ o wzroúcie
sprzedaøy 5-7%, w samym styczniu 1999 roku sprzedano
bowiem 44 tys. nowych aut.

Jakie wiÍc auta cieszπ siÍ w Polsce najwiÍkszym
zbytem? OtÛø w kategorii aut ma≥ych, dotychczasowy
faworyt, czyli NIKI - popularnie zwany Ñmaluchemî
zosta≥ pokonany przez DAEWOO, mimo øe maluch
nadal jest najtaÒszym samochodem na polskim rynku.
W kategorii samochodÛw nieco wiÍkszych prym wiedzie
FIAT i SKODA, w kategorii aut úrednich znÛw prowadzi
DAEWOO, nadal produkowany POLONEZ oraz OPEL
Astra, w klasie aut duøych (oczywiúcie w polskim
wymiarze) OPEL i FORD. Potem jest ca≥a plejada rÛønych
marek úwiata, ale ich sprzedaø jest w mniejszych
iloúciach. I tπ optymistycznπ wiadomoúciπ z Polski
pozwolÍ sobie zakoÒczyÊ ten wybiorczy przeglπd
wydarzeÒ w Polsce øyczπc Czytelnikom przyjemnej
lektury ca≥ej czerwcowej KRONIKI POLONII.

Arkadiusz Fabjanowski

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.

Dary na polskie audycje radiowe
Anonimowo ....................................... $25,00
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.

KOMITET RADIOWY

WYROBYFARTUCHY
OBRUSY�CIERKIFOLKLORSZMACIANE LALKI

FLOWERING GUM
WYROBY DO NABYCIA W:

  OLD BUS DEPOT MARKETS KINGSTON.
MO¯NA TE¯ ZA£ATWIÆ SOBIE

ZWIEDZENIE WARSZTATU
TEL. 62547048 FAX 62547913

AUSTRALIANA

OWCZE SKÓRY

KOALE

WOMPATY

MISIE
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

dalszy ci¹g obok

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a Polek w
Kanberze za 2 kwarta³ 1999 r.

Korzystajπc z okazji kolejnego wydania Kroniki chcemy
poinformowaÊ o tym co zaistnia≥o w tym czasie i co jest
w planach na przysz≥oúÊ. Jak co roku uroczyúcie, chociaø
w nieco innym stylu obchodziliúmy Anzac Day. Od strony
oficjalnej braliúmy udzia≥ w marszu wraz z innymi
narodowoúciami, by≥a uroczysta Msza z udzia≥em
Sztandaru Ko≥a, a potem podejmowaliúmy wszystkich
lampkπ wina i przekπskπ, co stworzy≥o bardziej
kameralny nastrÛj i pozwoli≥o na spÍdzenie czasu w
formie towarzyskiego spotkania.

Odstπpiliúmy w tym roku od tradycyjnego obiadu i
pomys≥ ten spotka≥ siÍ z dobrym przyjÍciem obecnych,
ktÛrzy stwierdzili, øe mniej oficjalny charakter pozwoli≥
na spÍdzenie czasu w bardziej relaksujπcej atmosferze.
Przyby≥o do Klubu nadspodziewanie duøo ludzi i
zaproszonych goúci a nas jako organizatorÛw cieszy≥
widok zadowolonych twarzy i przyjacielskich rozmÛw
miÍdzy rodakami. Na tym tle powsta≥a refleksja, øe
istnieje potrzeba kontynuowania tego typu i podobnych
spotkaÒ, ktÛre sπ okazjπ do odwiedzenia klubu, gdyø
poza tego typu imprezami nie udaje siÍ nam namÛwiÊ
rodakÛw do wspierania naszej dzia≥alnoúci.

Przed nami obchody Dnia Øo≥nierza, Walne Zebranie
cz≥onkÛw Ko≥a a w nieco dalszej przysz≥oúci zabawa
sylwestrowa, na ktÛrej powitamy nowe tysiπclecie. Mimo
øe jest jeszcze sporo czasu, rozpoczÍliúmy przygotowania
do tego szczegÛlnego wydarzenia i na dzieÒ dzisiejszy
moøemy zapewniÊ, øe do≥oøymy wszelkich staraÒ aby
ta zabawa na d≥ugo pozosta≥a w pamiÍci wszystkich,
ktÛrzy wezmπ w niej udzia≥. Planujemy spÍdziÊ ten
szczegÛlny wieczÛr przy dobrej muzyce i wielu atrakcjach
oraz smacznym i fachowo przygotowanym posi≥ku. O
szczegÛ≥ach bÍdziemy informowaÊ odpowiednio
wczeúnie, aby daÊ szansÍ na jak najwiÍkszy udzia≥ w
imprezie, do czego juø teraz zachÍcamy i wierzymy, øe
bÍdzie wielu chÍtnych do wspÛlnej zabawy.

Na koniec, jak zawsze apelujemy o wiÍksze
zainteresowanie i chÍÊ uczestnictwa w øyciu Ko≥a i
ponownie zapewniamy, øe jesteúmy gotowi do wszelkiej
wspÛ≥pracy i pomocy w realizacji kaødego pomys≥u, z
jakim nasi cz≥onkowie i nie tylko, przyjdπ do nas.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Przemarsz polskich kombatantów Ko³a SPK Nr. 5
podczas Anzac Day fot. F. Paszkiewicz

Rok 1999 dopÍdza z wielkπ szybkoúciπ znamienny
rok 2000, minπ≥ juø drugi kwarta≥ - jesieÒ.  Ta
wyjπtkowo d≥uga i bardzo ciep≥a jesieÒ, mam
nadziejÍ, uchroni nas od zimowych gryp i
przeziÍbieÒ.

åwiÍta Wielkanocne przeøy≥yúmy rodzinnie,
uczestniczπc w piÍknych naboøeÒstwach Wielkiego
Tygodnia, a w sobotÍ zgodnie z tradycjπ Polonia
odwiedza≥a koúcio≥y na Narrabundah lub OíConnor,
przynoszπc koszyczki z pokarmami, piÍknie
przystrojone, do poúwiÍcenia.  Jakøe inaczej smakujπ
te Wielkanocne åniadania.

W koÒcu kwietnia obchodzi≥yúmy wspÛlnie z
S.P.K. ÑAnzac Dayî, ktÛry zakoÒczy≥ siÍ
poczÍstunkiem w sali recepcyjnej.  DziÍkujemy w
tym miejscu Ko≥u S.P.K. za danie nam moønoúci
zarobienia trochÍ pieniÍdzy (przygotowa≥yúmy
kanapki).

Uczestniczy≥yúmy w Akademii 3 Maja
zorganizowanej przez Klub Or≥a Bia≥ego przy
udziale m≥odzieøy ze szkÛ≥ polskich, grupy
Wielkopolska i laureatÛw konkursu ÑPiÍkno S≥owa i
Muzyki Polskiejî.  W Akademii wziÍli udzia≥: Radca
Ambasady RP p. Beata StoczyÒska z mÍøem, øona
Ambasadora RP p. Agata Szumowska, ks.
Waldemar Szczepaniak, minister Edukacji na ACT
p. Bill Stefaniak, prezes Rady Organizaji Polskich
na ACT p. Arkadiusz Fabjanowski, przedstawiciele
organizacji polskich w ACT, oraz duøa grupa
Polonii.  Referat okolicznoúciowy wyg≥osi≥ prezes
KOB p. A. Miko≥ajczak.  W czasie akademii V-ce
prezeska p. A. ZiÛ≥kowska i p. M. Cisz-Tarchalska z
Ko≥a Polek zebra≥y z wolnych datkÛw $100 na
szkolnictwo polskie.  Ko≥o Polek wyasygnowa≥o z
w≥asnej kasy $200 i podzieli≥o sumÍ $300 miÍdzy
obie szko≥y polskie w Kanberze.

Zakupi≥yúmy rÛwnieø nagrody dla dzieci
uczestniczπcych w tegorocznym konkursie.

18.5. br. Ko≥o Polek i wiele innych osÛb zosta≥o
zaproszonych do Ambasady RP na wyjπtkowπ
uroczystoúÊ wrÍczenia prezesce Ko≥a Polek p.
Leonardzie Zapaúnik Z≥otego Krzyøa Zas≥ugi za
pracÍ spo≥ecznπ w Kanberze.  Po dekoracji i s≥owach
skierowanych do odznaczonej i wszystkich
zebranych, przez Ambasadora RP dr. Tadeusza
Szumowskiego, p. L. Zapaúnik podziÍkowa≥a za tak
wielkie wyrÛønienie i zaszczyt.  NastÍpnie panie A.
ZiÛ≥kowska i I. Adamczewska z≥oøy≥y Prezesce
serdeczne gratulacje i wrÍczy≥y wiπzankÍ kwiatÛw
w imieniu wszystkich Cz≥onkiÒ i Zarzπdu Ko≥a
Polek.  UroczystoúÊ zakoÒczy≥a siÍ robieniem
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy

Polska Szko³a w Belconnen, czyli
poszukiwanie nowych form dydak-
tyczno - metodycznych w nauczaniu
jÍzyka polskiego na emigracji

dalszy ci¹g na str. 6

pamiπtkowych zdjÍÊ i sk≥adaniem øyczeÒ
Odznaczonej, przy lampce wina i smacznych
przekπskach.

Z okazji tego odznaczenia jak i niedawnych 60-
tych urodzin Prezeski L. Zapaúnik, oraz urodzin i
imienin wielu innych cz≥onkiÒ i takøe z okazji
udanych operacji, szczÍúliwych powrotÛw ze
szpitala i wyjazdu do Polski p. J. Cox i p. Jana
Kraciuka, naszego organisty, odby≥ siÍ w dn. 30.5.
br. wspÛlny obiad w KOB z udzia≥em wszystkich
cz≥onkiÒ z rodzinami, ks. W. Szczepaniakiem i
prezesem A. Miko≥ajczakiem.  W przyjemnej
atmosferze przy smacznym obiedzie jeszcze raz
gratulowano Prezesce tak wspania≥ego odznaczenia,
ktÛrego zaszczyt spada czÍúciowo rÛwnieø i na
wszystkie cz≥onkinie Ko≥a Polek od wielu lat ofiarnie
i solidarnie pracujπce spo≥ecznie razem z Niπ, oraz
na Zarzπd wspierajπcy PrezeskÍ przez ca≥y okres Jej
kadencji.

Na zakoÒczenie jeszcze raz wzniesiono toast za
PrezeskÍ i ca≥e Ko≥o Polek.

H. WodziÒska
Sekretarz  K.P.

Prezeska Ko³a Polek L. Zapa�nik po odznaczeniu Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, w towarzystwie ¿ony
Ambasadora RP, pani Agaty Szumowskiej, oraz pañ z Ko³a Polek w Kanberze fot. T. Zapa�nik

Powoli dobiega pierwsze pÛ≥rocze roku szkolnego,
podczas ktÛrego nauczyciele realizowali zajÍcia wed≥ug
opracowanego na poczπtku roku szkolnego planu pracy.
Lekcje sπ prowadzone w sposÛb bardziej wydajny i
atrakcyjny.  Do zajÍÊ wprowadzone zosta≥y nowe
elementy dydaktyczno-metodyczne, ktÛre znalaz≥y
poparcie u dzieci jak i rodzicÛw.

W obecnym roku szkolnym system zajÍÊ nieco siÍ
zmieni≥ w zwiπzku z wprowadzeniem zajÍÊ teatralnych.
Mamy wiÍc 3 lekcje po 45min, i w czasie tej ostatniej
odbywajπ siÍ nasze zajÍcia, ktÛre cieszπ siÍ ogromnπ

popularnoúciπ wúrÛd dzieci.  PrzypomnÍ, øe zajÍcia sπ
prowadzone przez  p. LilianÍ Bogatko, ktÛra rÛwnieø
prowadzi Ñdrama workshopsî w Yarralumla Primary
School oraz w Gorman House.  Czyø nasze dzieci mog≥y
trafiÊ w lepsze rÍce? .  ZajÍcia te sπ nieodp≥atne dla dzieci,
ktÛre chodzπ do naszej szko≥y.  Pani Liliana zaplanowa≥a
45 min. na te zajÍcia, aby wszyscy chÍtni mogli braÊ
czynny udzia≥ w Êwiczeniach teatralnych, ktÛre prÛcz
fajnej zabawy pomagajπ rÛwnieø rozwijaÊ s≥ownictwo
polskie, poprawnπ wymowÍ i dykcjÍ, pewnoúÊ siebie,
umiejÍtnoúÊ poruszania siÍ itp.  Uczniowie cieszπ siÍ
moøliwoúciπ improwizacji i aktywnego uczestnictwa w
uk≥adaniu programu zajÍÊ.

Chcemy poinformowaÊ rodzicÛw i dzieci, ktÛrzy sπ
zainteresowani takπ formπ zajÍÊ pozalekcyjnych, øe od
nastÍpnego semestru rÛwnieø bÍdπ prowadzone zajÍcia
teatralne dla dzieci, ktÛre nie chodzπ do naszej szko≥y.
Moøna zg≥osiÊ siÍ do pani Liliany, tel: 62552461, lub
kierownika naszej szko≥y p. Maryli, tel. 62575559.

Dzieci, ktÛre nie czujπ siÍ zbyt pewnie w warunkach
pracy aktorskiej, uczestniczπ w normalnych zajÍciach
lekcyjnych lub zajÍciach  komputerowych.  Lekcje przy
komputerach prowadzone sπ w nieco inny sposÛb, tak
wiÍc klasa 0-2 i klasa 3-5 majπ zajÍcia co drugi tydzieÒ,
klasa angielsko-jÍzyczna co tydzieÒ.  Nauka jÍzyka
polskiego z wykorzystaniem komputerÛw cieszy siÍ
duøym powodzeniem u dzieci,  co moøna zaobserwowaÊ
podczas zajÍÊ, kiedy nasze pociechy trudno odciπgnπÊ
od gier edukacyjnych.  Otrzymany przez szko≥Í
dodatkowy komputer znacznie usprawnia naukÍ.
Poszerzony zosta≥ zbiÛr gier i programÛw
komputerowych, tak bardzo pomocnych przy nauce
gramatyki i ortografii.  Coraz wiekszπ  popularnoúciπ
cieszπ siÍ dyktanda, pisanie ze s≥uchu przez starszych
uczniÛw.

W tym roku, wiele osÛb z grona nauczycielskiego
i rodzicielskiego wybiera siÍ do Polski, wiÍc mamy
nadziejÍ znaleüÊ dodatkowe materia≥y edukacyjne, ktÛre
mogπ byÊ pomocne dla naszych celÛw nauczania
emigracyjnego. Mamy nadziejÍ rÛwnieø prowadziÊ
rozmowy majπce na celu, znalezienie pomocy i wsparcia
dla naszej dzia≥almosci oúwiatowej w kraju.

Juø wczeúniej informowaliúmy o inicjatywie podjÍtej
przez szko≥Í w sprawie zaopatrzenia naszych uczniÛw
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Polska Szko³a w Belconnen - ci¹g dalszy ze str. 5

Co nowego w Polskiej Szkole
Przedmiotów Ojczystych w
Phillip?

w odpowiednie podrÍczniki szkolne, napisane specjalnie
dla dzieci emigracyjnych. Inicjatywa ta zosta≥a
zrealizowana z powodzeniem i poøytkiem dla naszych
dzieci.  Juø dzisiaj z przyjemnoúciπ informujemy o duøym
zainteresowaniu podrÍcznikami, w ca≥ej Australii.
Ksiπøki te odbierane sπ bardzo pozytywnie przez
nauczycieli i rodzicÛw innych  australijskich szkÛ≥
polonijnych.  åwiadczy o tym fakt, øe szko≥y polonijne z
Brisbane, Adelajdy, i Nowej Zelandii z≥oøy≥y zamÛwienie
na zakup podrÍcznikÛw.   Mamy nadziejÍ, øe przy tej
okazji szko≥y polonijne w Australii nawiπøπ bliøsze
kontakty i wspÛ≥pracÍ, ktÛra dotπd by≥a bardzo skromna.

Bardzo waønym wydarzeniem dla naszej szko≥y jest
prowadzona klasa dla osÛb doros≥ych, chcπcych poznaÊ
jÍzyk polski.  ZajÍcia sπ prowadzone przez specjalnego
nauczyciela i odbywajπ siÍ w godz. od 18-tej do 20-tej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
ktÛrzy chcieliby poznaÊ i poszerzyÊ swojπ znajomoúÊ
jÍzyka polskiego.

Jak co roku, p. Zofia SÍk-SÍkalska organizowa≥a konkurs
ÑPiÍkna S≥owa i Muzyki Polskiejî.  Kilkoro uczniÛw naszej
szko≥y wziÍ≥o udzia≥, a byli to: Sylvia i Adrian Pietkiewicz,
Emilka i Bartek Matuszkiewicz oraz Marcin Oborski.
Wszystkim dzieciom dziÍkujemy za pieknπ prezentacjÍ
wybranych utworÛw literackich, a Sylvii Pietkiewicz
gratulujemy zajÍcia II miejsca w recytacji.  DziÍkujemy
wszystkim osobom, ktÛrzy pomogli naszym pociechom
przygotowaÊ siÍ do konkursu.

W ostatnich dwÛch miesiπcach szko≥a nasza dzia≥a≥a
w zmniejszonym sk≥adzie, a to z powodu choroby i
nieobecnoúci naszej kierownik p. Maryli RzÍúnickiej.
Szko≥a czasowo jest prowadzona przez zastÍpcÍ
kierownika ñ p. BeatÍ TworekñMatuszkiewicz, a do
pomocy w≥πczy≥ siÍ p. NodzyÒski oraz nauczyciele.
Mamy nadzieje, øe po zimowych feriach p. RzÍúnicka
wrÛci do nas pe≥na si≥ i zapa≥u do pracy.  A przede
wszystkim øyczymy jej szybkiego powrotu do zdrowia i
powrotu do naszej szkolnej spo≥ecznoúci.

Mimo, øe pracowalismy w zmniejszonym sk≥adzie, to
i tak uda≥o nam siÍ zorganizowaÊ kilka udanych akcji.  Z
wielkim uznaniem moøemy siÍ pochwaliÊ udanπ akcjπ
sprzedaøy czekoladek, a uzyskane dochody
przeznaczamy na pomoce dydaktyczne i podrÍczniki dla
naszych dzieci.

Ca≥e grono pedagogiczne i rodzice naszej szko≥y pragnπ
powitaÊ nowe kierownictwo Polskiej Szko≥y
PrzedmiotÛw Ojczytych w Phillip.  Øyczymy Im dobrej
i owocnej pracy, zachÍcamy do wspÛ≥pracy i bÍdziemy
cieszyÊ siÍ z kaødych, wzajemnych kontaktÛw.

Z okazji zbliøajπcych siÍ ferii zimowych øyczymy
wszystkim dzieciom przyjemnego wypoczynku i wiele
atrakcji.  Do zobaczenia w drugim semestrze

W imieniu Rady Szkolnej ñ PLS w Belconnen
Urszula Pietkiewicz.

Najwaøniejszym wydarzeniem w miesiπcu marcu by≥o
Walne Zebranie Szko≥y wraz z wyborem nowych w≥adz.
Kierownik szko≥y Marek Stawski zda≥ sprawozdanie z
dzia≥alnoúci szko≥y za ostatnie dwa lata, gdzie finansowπ
stronÍ omÛwi≥ krÛtko by≥y skarbnik szko≥y  p. G.

NodzyÒski. Marek przypomnia≥ wszystkim w zarysie o
wprowadzonych w szkole zmianach, poprawieniu
dyscypliny, zakupieniu nowych materia≥Ûw szkolnych
(podrÍcznikÛw),  pomocy naukowych, o uczestnictwie
szko≥y w imprezach polonijnych, w spotkaniach i o
organizowanych przez szko≥Í imprezach.  WydarzeÒ, w
ktÛrych szko≥a uczestniczy≥a przez ostatnie dwa lata by≥o
wiele, nie sposÛb je wymieniÊ, wiÍkszoúÊ z nich by≥a
regularnie przekazywana do wiadomoúci czytelnikÛw w
Kronice Polonii.  Najwaøniejsze jednak jest podkreúlenie
faktu, øe wszelkie wprowadzone zmiany by≥y
pozytywne,  podnios≥y poziom  nauczania i rangÍ szko≥y.
Wznowi≥y one jak teø wzmocni≥y kontakty szko≥y z naszπ
grupπ polonijnπ i reprezentujπcymi ich organizacjami na
czele z Ambasadπ Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz jej
Ambasadorem dr. T. Szumowskim.   PrzychylnoúÊ
naszego Ambasadora, chÍÊ pomocy szkole i docenianie
naszych wysi≥kÛw w propagowaniu i krzewieniu jÍzyka
i kultury polskiej doda≥a nam zapa≥u do pracy w tym
kierunku.

Szko≥a nasza jest bez wπtpienia, w opini rodzicÛw i
lokalnych w≥adz, najlepszπ szko≥π etnicznπ jÍzyka
polskiego w ACT, oraz jednπ z niewielu w Australii,  ktÛra
ma  akredytacjÍ  przyznanπ przez Departament Edukacji
na program maturalny w klasach 11 i 12.  Absolwenci,
ktÛrzy ukoÒczyli naszπ szko≥Í, mÛwiπ poprawnπ
polszczyznπ, dobrze piszπ i czytajπ po polsku  oraz
godnie nas reprezentujπ. Nie moøemy siÍ ich powstydziÊ
gdziekolwiek by nie studiowali czy teø pracowali, a
przyk≥adem tego jest ich kontakt z Poloniπ i ich
uczestnictwo w imprezach polonijnych .

Po swoim sprawozdaniu kierownik wrÍczy≥ cz≥onkom
Komisji Oúwiatowej dyplomy uznania za pracÍ spo≥ecznπ
w Polskiej Szkole w Phillip. NastÍpnie przeszliúmy do
wyboru nowych w≥adz szkolnych. Zgodnie z procedurπ
Walnego Zebrania istniejπcy zarzπd szko≥y ustπpi≥.
Kierownik Marek Stawski, ze wzglÍdu na  powiÍkszenie
obowiπzkÛw w swojej pracy zawodowej, nie podjπ≥ siÍ
ponownego kandydowania na stanowisko kierownika
szko≥y. PodziÍkowa≥ wszystkim za wspÛ≥pracÍ, czas i
zaangaøowanie poúwiÍcone szkole.

W tym miejscu chcÍ w imieniu wszystkich
nauczycieli, rodzicÛw, uczniÛw i przyjaciÛ≥ szko≥y w
Phillip podziÍkowaÊ za bardzo duøy wk≥ad pracy,
zaangaøowanie i poúwiÍcony czas dla szko≥y p.
Markowi STAWSKIEMU.

Marek  nie rozstaje siÍ ze szko≥π zupe≥nie, pozosta≥
cz≥onkiem zarzπdu szko≥y i bÍdzie nadal pomaga≥ w
miarÍ wolnego czasu w pracach szkolnych.

W dalszej czÍúci zebrania, wybrany zostal nowy 11
osobowy Zarzπd Szko≥y, ktÛry upowaøniono w
najbliøszym terminie do wyboru nowego kierownika
szko≥y.  Do zarzπdu weszli:

Maryla KrÛlikowska, Halina Stawska, Marek Stawski,
Teresa  BurzyÒska, Jadwiga Gajewska, Danuta Olejniczak,
Eløbieta £ukaszyk,  Jola Kaczmarek, Piotr Suchomski,
Graøyna Milewska oraz Wanda  Solecka (skarbniczka).

Na pierwszym spotkaniu po powrocie z wakacji
szkolnych  zarzπd szko≥y zatwierdzi≥ p. WOJTKA
WIERZBICKIEGO na stanowisko kierownika szko≥y.

Sylwetka nowego kierownika...
Urodzi≥ siÍ w Toruniu.  Ojciec przedwojenny nauczyciel,

uczy≥ jÍzyka polskiego w Solcu Kujawskim i w Toruniu. Kariera
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Co nowego - ci¹g dalszy
zawodowa nowego kierownika zwiπzana jest jednak z
GdaÒskiem gdzie ukoÒczy≥ szko≥y i wydzia≥ elektroniki na
Politechnice GdaÒskiej. By≥ adiunktem w Instytucie
Automatyki Systemow Energetycznych. Posiada szereg
patentÛw, publikacji i nagrÛd w≥πczajπc NagrodÍ pierwszego
stopnia przyznanπ przez Ministra Energetyki. By≥ takøe
inspektorem Polskiego Rejestru StatkÛw.

Ta praca stanowi≥a niejako pomost pomiedzy Jego
umiejÍtnoúciami zawodowymi a Jego hobby. Posiada patent
jachtowego kapitana øeglugi wielkiej i uprawnienia do
prowadzenia jednostek øaglowych czy motorowych bez
ograniczeÒ. Bra≥ udzia≥ w szeregu wypraw naukowych,
øeglarskich i akcjach morskiego szkolenia m≥odzieøy, takøe w
Australii.

 Oto kilka bardziej znamiennych:
- W r 1975/76 bierze udzia≥ w wyprawie polarnej. Relacja

z tej 1,5 rocznej wyprawy zawarta jest m. in. w publikacji
ÑOd Arktyki do Antarktykiî z serii Miniatur Morskich.

- W 1981 w wyprawie oceanograficznej dooko≥a
Spitsbergenu jacht pod jego dowÛdztwem osiπga pod øaglami
rekordowπ szerokoúÊ 80 stopni 40' N. Dalej na pÛ≥noc otoczony
lodami jacht nie moøe juø p≥ynπÊ... Za osiπgniecia wyprawy
zostaje m.in. uhonorowany tytulem ÑØeglarz Rokuî.

- W 1984 podczas transatlantyckich regat Tall Ships
zorganizowanych z okazji 450-rocznicy odkrycia Kanady przez
Jacka Cartie, kolejno prowadzone przez Niego jachty zajmujπ
3-cie miejsca. Nie to jest jednak najwiÍkszym Jego osiπgniÍciem.

Podczas spotkaÒ rocznicowych doprowadza (pomimo
sprzeciwu i zwiπzanej z tym akcji swojego zastepcy - cz≥onka
egzekutywy partyjnej os≥awionej Stoczni GdaÒskiej) do
spotkania m≥odzieøowej za≥ogi z papieøem Janem Paw≥em II.
Jakøe odmienne to by≥y spotkania od obecnych, cieszπcych siÍ
poparciem w≥adz.

Kongres Polonii AmerykaÒskiej uzna≥ to za historyczne,
pierwsze spotkanie papieøa z za≥ogπ jednostki pod polskπ
banderπ. Wnoszony przez g≥Íboko wzruszonπ za≥ogÍ na rÍkach
na jacht kapitan zostaje m.in. honorowym cz≥onkiem zwiπzku
kombatantÛw kanadyjskich... Po powrocie do kraju kapitan
zostaje pozbawiony paszportu na 4-lata, co nie koÒczy szykan
wymyúlanych przez by≥y system. Represjom zostaje poddana
takøe m≥odzieøowa za≥oga...

- Jego pobyt w Australii teø nieod≥πcznie zwiπzany jest z
morzem. Prowadzi jacht w 1-szych, rocznicowych Regatach
Dooko≥a Australii wygrywajπc dla polskiej bandery dwa etapy.
W trakcie regat organizuje akcjÍ ratowniczπ za≥ogi rozbitego
na rafie u pÛ≥nocnych brzegÛw Australii s≥ynnego
australijskiego uczestnika regat Sydney-Hobart jachtu Ever-
green.

- Pracujπc w instytucji naukowo-badawczej kapitan
czÍsto bierze udzia≥ w wyprawach sejsmicznych, geologicznych
i oceanograficznych w czasie ktÛrych wielokrotnie penetrowano
wnÍtrze Australii i otaczajπce jπ wody. Czterokrotnie bra≥
udzia≥ w wyprawach na AntarktydÍ, w tym w pierwszej
zimowej wyprawie statku badawczego Aurora Australis.

- Pomimo wielu wypraw stale stara≥ siÍ ÑwykroiÊî czas
na p≥ywanie z m≥odzieøπ w Ñszkole pod øaglamiî. Ostatnio
uda≥o siÍ to w rejsie rocznicowym Pogorii po Ba≥tyku i
zwiπzanym z nim spotkaniem øaglowcÛw na Mot≥awie z okazji
1000-lecia GdaÒska.

- Teraz uda≥o nam sie namÛwiÊ kapitana do prowadzenia
naszej Ñszko≥y bez øagliî, zakotwiczonej w Phillip.

Pomimo, øe zakotwiczona,  pozwalamy sobie po øeglarsku
øyczyÊ kapitanowi Ñstopy wody pod kilemî i Ñpomyúlnych
wiatrÛwî w pracy dla dobra szko≥y a wiÍc i naszych pociech.

MuszÍ jednak nadmieniÊ, øe zmiana kierownictwa
szko≥y nie oby≥a siÍ bez celebracji.

Zorganizowana zosta≥a specjalna kolacja,  w Italian Club
w Forrest, gdzie wszyscy zwiπzani z polskπ szko≥π w
Phillip zebrali siÍ,  by podziÍkowaÊ serdecznie Markowi
Stawskiemu za jego pracÍ dla szko≥y. RÛwnoczeúnie
przywitano teø nowego kierownika p. Wojtka
Wierzbickiego, øyczπc Mu powodzenia w tej nowej dla
Niego dzia≥alnoúci. WieczÛr spÍdzony wspÛlnie nie oby≥
siÍ bez taÒcÛw i wiwatÛw, by≥o bardzo mi≥o i na pewno
wieczÛr ten pozostanie w pamiÍci  wszystkich w nim
uczestniczπcych. DziÍkujemy organizatorom, a w
szczegÛlnoúci Marylce KrÛlikowskiej, za  podjÍcie tej mi≥ej
inicjatywy.

W dniu 19 marca odwiedzi≥ szko≥Í dr. Jerzy
Drobiszewski, by≥y d≥ugoletni, zas≥uøony nauczyciel
naszej szko≥y. Spotka≥ siÍ z uczniami klas 9, 10, 11 i 12,
gdzie wyg≥osi≥ prelekcjÍ  na temat ÑDlaczego powinniúmy
uczyÊ siÍ historiiî. Po spotkaniu z m≥odzieøπ dr.
Drobiszewski  spotka≥ sie z nauczycielami, ktÛrym
przekaza≥ swoje wskazÛwki, spostrzeøenia i metody
nauczania m≥odzieøy, ktÛre stosowa≥ w Australii.
Spotkanie to by≥o bardzo ciekawe i cenne, gdyø wniesione
uwagi by≥y przekazane przez pedagoga,  ktÛry mia≥  za
sobπ duøe doúwiadczenie. W Polsce dr. Drobiszewski
uczy≥  studentÛw uniwersytetu oraz wyda≥ ponad 40
publikacji naukowych. Natomiast w Australii nadal
publikuje artyku≥y historyczne w tutejszych
czasopismach.  DziÍkujemy jeszcze raz za spotkanie i
zapraszamy ponownie do naszej szkoly.

W kwietniu odby≥ siÍ 8 Konkurs S≥owa i Muzyki
Polskiej pod has≥em  POLSCY LAUREACI  NAGRODY
NOBLA. Uczestniczy≥a w nim duøa grupa dzieci i
m≥odzieøy z naszej szko≥y, oko≥o 35 osÛb. Jesteúmy z nich
bardzo dumni i gratulujemy, øe znaleøli  czas na
przygotowanie piÍknych recytacji i wystÍpÛw
muzycznych. Konkurs tegoroczny by≥ na bardzo dobrym
poziomie, wszyscy  uczestnicy byli dobrze przygotowani.
Konferansjerkπ konkursu wspaniale zajÍli siÍ byli
studenci naszej szko≥y Agnieszka SamoÊ i Leszek Stawski,
obecnie studenci ANU i UC .

DziÍkujemy nauczycielce klasy 11/12 p. Joannie
Dπbrowskiej za osobiste przygotowywanie grupy
maturzystÛw do wystÍpu w konkursie oraz za duøe
zaangaøowamie w przygotowanie inscenizacji.

Pani Zofi SÍk-SÍkalskiej dziÍkujemy bardzo gorπco za
usilne starania  w zorganizowanie ca≥oúci imprezy, wybÛr
utworÛw i niestrudzonπ motywacjÍ dzieci szkolnych do
przedstawienia  tych prezentacji.  Nagrody dla laureatÛw
konkursu wrÍcza≥a w tym roku pani Agata Szumowska,
øona naszego Ambasadora. Rozdanie ich nastπpi≥o
podczas akademii 3-go Maja w Klubie Or≥a Bia≥ego.
GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom i laureatom,
naleøπ siÍ wam duøe brawa.

W dniu 22  maja na zaproszenie ksiÍdza StefaÒskiego
szko≥a nasza uczestniczy≥a w Katedrze åw Krzysztofa
we Mszy åwiÍtej za POK”J  NA  åWIECIE. Podobnie
jak w roku ubieg≥ym, Msza ta mia≥a charakter
wielokulturowy. Brali w niej udzia≥ przedstawiciele

dalszy ci¹g na str. 8
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rÛønych grup etnicznych, takich jak z Australii, W≥och,
Filipin, S≥owacji, Polski, Rumuni i Wietnamu. Polskie
dzieci i m≥odzieø przebrana w stroje ludowe zanios≥a do
o≥tarza polskπ flagÍ oraz obraz Matki Boskiej
CzÍstochowskiej jako symbol Polski.  Przedstawiciele
kaødej nacji odczytali w swoich jÍzykach ojczystych
modlitwÍ powszechnπ.  Potem zaproszono do o≥tarza
wszystkie dzieci uczestniczπce we Mszy åwiÍtej.
Otoczy≥y one o≥tarz krÍgiem, a po otrzymaniu od
Arcybiskupa uúcisku d≥oni na znak pokoju, przesz≥y do
≥awek przekazujπc znak pokoju do pozosta≥ych wiernych.
Jako reprezentanci Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
we Mszy uczestniczyli p. B. M. StoczÒscy z dzieÊmi. Po
Mszy åw odby≥o siÍ spotkanie w domu przykoúcielnym,
przy ciastach, kawie i herbacie. Spotkanie uúwietni≥
wystÍp zespo≥u Wielkopolska oraz kilka wystÍpÛw dzieci
innych narodowoúci. DziÍkujemy tπ drogπ p. K.
Miko≥ajczak za przygotowanie grupy do wystÍpu w tak
krÛtkim terminie, dziÍkujemy teø polskiej m≥odzieøy za
uczestnictwo. MuszÍ nadmieniÊ, øe w grupie taÒczπcych
mieliúmy przedstawiciela naszej szko≥y, ucznia Mateusza
Bartkowiaka. Cieszymy siÍ, øe tak dobrze nas
reprezentowa≥eú.

DziÍkujÍ p. Joli Kaczmarek, za zorganizowanie na tÍ
okazjÍ, stroji ludowych dla naszych dzieci. Bez Twojej
pomocy, Jolu, nie mielibyúmy tak ≥adnie ubranej  pary,
do niesienia polskiej flagi do o≥tarza. FlagÍ nieúli Kasia
Stawska i Mateusz Kaczmarek. Obraz Matki Boskiej
CzÍstochowskiej nieúli Sylwia Cio≥ko i Mateusz
Bartkowiak. Osobami towarzyszπcymi byli paÒstwo
Gerula. Wszyscy wyglπdali bardzo piÍknie i dostojnie.
DziÍkujemy przyby≥ym za uczestnictwo.

 W dniu 4 czerwca zaproszona zosta≥a do naszej szko≥y
Agnieszka SamoÊ, by≥a uczennica, a obecnie studentka
ANU.  Przedstawi≥a ona m≥odzieøy klas 11/12
sprawozdanie ze swojego uczestnictwa w spotkaniu Ñw
obronie  dobrego imienia Polskiî.  By≥a ona uczestnikiem
delegacji do gazety THE  AUSTRALIAN w celu
uúwiadomienia im, øe podawane w artyku≥ach
nawiπzujπcych do II Wojny åwiatowej sformuowanie
ÑPolish Concentration Campsî jest nieprawdziwe i godzi
w dobre imiÍ Polski. Jest ono rozumiane, øe obozy
koncentracyjne w czasie II Wojny åwiatowej by≥y
zak≥adane przez PolakÛw. Na podane argumenty prasa

australijska zobowiπza≥a siÍ, øe nie bÍdzie w przysz≥oúci
uøywaÊ tej obraüliwej  formy, a zastπpi jπ innπ np. ÑCon-
centration camps on Polish territoriesî.

Nauczyciel p. Stefan Gajewski, proszπc AgnieszkÍ do
szko≥y, chcia≥ uúwiadomiÊ m≥odzieøy, jak istotne i waøne
jest zagadnienie obrony dobrego imienia Polski. Jest to
waøne szczegÛlnie w okresie,  kiedy nasza m≥odzieø
wchodzi w øycie i spotyka siÍ z przerÛønymi opiniami
na tematy zwiπzane z okresem II Wojny åwiatowej.
DziÍkujemy Agnieszko za wspÛ≥pracÍ.

BILETY KINOWE
Jak wspomina≥am w poprzednim numerze Kroniki

szko≥a nasza oferuje tanie bilety do Tuggeranong  Cin-
emas, z waønoúciπ przez rok.

Bilety sπ do nabycia w szkole w piπtki, w godzinach
lekcyjnych, u p. Wandy Soleckiej, naszej skarbniczki.

Zapraszamy wszystkich kinomanÛw!!!!!!!!!!
Ceny dla dzieci - $5

Cena dla doros≥ych  - $7.
Kup bilet teraz, a bÍdziesz mia≥  jak znalaz≥ na lipcowe

szkolne wakacje.
DziÍkujemy bardzo panu O. ZAWADKO,

prowadzπcemu punkt naprawczy sprzÍtu
elektronicznego w Queanbeyan, za bezp≥atnπ i szybkπ
naprawÍ szkolnego telewizora.

 To duøa pomoc dla szko≥y.
Opracowa≥a

Halina Stawska
PODZI KOWANIE

DziÍkujÍ wszystkim zwiπzanym z Polskπ Szko≥π
PrzedmiotÛw Ojczystych w Phillip za mi≥π i owocnπ
wspÛ≥pracÍ oraz øyczliwoúÊ, ktÛrej doúwiadczy≥em przez
okres dwÛch lat mojej pracy w szkole, pe≥niπc rolÍ
Przewodniczπcego Komisji Oúwiatowej oraz Kierownika
Szko≥y.

DziÍkujÍ rÛwnieø organizacjom, klubom polonijnym i
osobom prywatnym w Kanberze za  aktywne wspieranie
szko≥y swojπ dzia≥alnoúciπ.

Marek Stawski

Co nowego - dokoñczenie

Radca Ambasady RP Beata Stoczyñska z mê¿em, oraz
cz³onkowie grupy �Wielkopolska� z Kasi¹ Stawsk¹, po
Mszy wielokulturowej. fot. M. Stawski

Og³oszenia Polskiej Szko³y w Phillip
1)  W semestrze trzecim ( poczπtek 23 lipca ) wznawiamy
naukÍ podstaw jÍzyka polskiego (mÛwienie, pisanie,
czytanie) w specjalnej klasie przeznaczonej dla dzieci od
lat 10-ciu do 16-tu  mÛwiacych s≥abo po polsku.  Celem
utworzenia tej klasy jest umoøliwienie wszystkim
polskim dzieciom jednakowego startu do punktowanych
klas 11 i 12 w ubieganiu siÍ o maturÍ miÍdzynarodowπ
lub o punkty istotne w batalii o miejsce na  wyøszej
uczelni.
2)  Juø drugi rok prowadzimy kursy jÍzyka polskiego
dla doroslych.  Kurs odbywa sie w piπtki w godz. od
18.10  do 20.50. Wznowienie kursÛw w semestrze trzecim
nastπpi w dniu 23 lipca 1999.
3)  W semestrze trzecim (poczπtek 23/7/99)
rozpoczynamy kursy jÍzyka angielskiego dla doros≥ych
(rodzice, znajomi) w trakcie trwania lekcji szkolnych jak
wyøej. WybÛr poziomÛw nauczania zaleøy od zain-
teresowanych (nauczanie poczπtkowe, zaawansowane,
konwersacje z naciskiem na korygowanie
indywidualnych problemÛw jÍzykowych i.t.p).
4/   W semestrze trzecim rozpoczynamy cykl spotkaÒ

dalszy ci¹g na  nastêpnej stronie
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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.

Naleøy juø do zwyczaju, øe wraz z nastaniem Wolnej i
Niepodleg≥ej Polski, Ambasada Rzeczpospolitej w
Kanberze czÍsto goúci lokalnπ PoloniÍ. Okazje sπ rÛøne,
raz jest to úwiÍto 3-ego Maja, innym razem wizyta
znamienitego goúcia z Polski, bywa zakoÒczenie roku
szkolnego polskiej szko≥y. Ale 18 maja br. okazja by≥a
zupe≥nie inna. Goúciem honorowym Ambasadora
Rzeczpospolitej Polskiej dr T. Szumowskiego i jego
Ma≥øonki by≥a prezeska kanberskiego Ko≥a Polek - pani
Leokadia Zapaúnik.

Zaproszenie by≥o szczegÛlne, jako øe Pan Ambasador
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
udekorowa≥ paniπ Zapaúnik Z£OTYM KRZYØEM
ZAS£UGI. W swoim przemÛwieniu przed dekoracjπ
Ambasador RP  podkreúli≥ szczegÛlnπ rolÍ Ko≥a Polek na
emigracji a w Kanberze w szczegÛlnoúci. MÛwiπc o pani
Loni (bo przecieø tak jπ wszyscy nazywamy) podkreúli≥
szczegÛlnπ rolÍ Jej, a takøe jej Rodziny, w dzia≥alnoúci
spo≥ecznej, tak na rzecz spo≥ecznoúci polonijnej jak i
rÛwnieø przez te d≥ugie lata na emigracji na rzecz
Niepodleg≥ej Polski.

Panie z Ko≥a Polek oraz zaproszeni goúcie na tÍ jakøe
mi≥π uroczystoúÊ podkreúlali jednomyúnie znaczenie i rolÍ
Ko≥a Polek i ich prezesek przez 40-ci lat istnienia Ko≥a w
Kanberze, bowiem poprzedniπ prezeskπ Ko≥a by≥a pani
Magdalena de Waldorff, u ktÛrej to boku pani Lonia jako
m≥oda mÍøatka nabiera≥a doúwiadczenia
spo≥ecznikowskiego, aby potem przejπÊ po niej
prezesowanie Ko≥a. Trudno jest w kilku s≥owach opisaÊ
wszystkie zalety pani Loni, ale o kilku trzeba. Przyk≥adem

MI£A UROCZYSTO�Æ W AMBASADZIE RP w KANBERZE

Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski dekoruje
prezeskê Ko³a Polek w Kanberze, Leonardê Zapa�nik,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi fot. T. Zapa�nik

przywiπzania do polskoúci pani Loni jest jej wspania≥a
polszczyzna, a trzeba pamiÍtaÊ, øe opuúci≥a ona PolskÍ
gdy mia≥a 5 lat. RÛwnieø zainteresowanie sprawami
polskimi, niesienie pomocy tak tym, ktÛrzy jej
potrzebowali w Polsce, jak i nowym emigrantom, ktÛrzy
zaczÍli przybywaÊ do Australii we wczesnych latach 80-
tych. I tak jest do dnia dzisiejszego, na paniπ LoniÍ i
wszystkie panie z Ko≥a Polek zawsze moøna liczyÊ.

Dlatego jestem pewien, øe bÍdÍ wyrazicielem
szczegÛlnych øyczeÒ i gratulacji dla Pani Leokadii
Zapaúnik w imieniu swoim jak i wszystkich tych z nas,
ktÛrzy mogli jπ poznaÊ. A i imieniu Rady Organizacji
Polskich w A.C.T. oraz wszystkich organizacji
zrzeszonych w niej, øyczymy Pani Loni dalszych lat
zdrowia, pomyúlnoúci i wspÛlnej z nami dzia≥alnoúci.

Arkadiusz Fabjanowski

Og³oszenia Polskiej Szko³y w Phillip - dokoñczenie
dotyczπcych rÛønych dziedzin wiedzy o Polsce i Polakach
(w jÍzyku polskim) dla doros≥ych .
Tematyka prelekcji ñ historia , sztuka, literatura, podrÛøe
oraz aktualne problemy zwiπzane z krajem.
Aby przygotowywany program mÛg≥ spe≥niÊ
oczekiwania, zainteresowanych prosimy o kontakt.
5/  Szko≥a poszukuje nauczyciela do nauki historii w
klasach 7-10.
6/ Szko≥a prosi o poøyczenie lub odstπpienie telewizora
kolorowego i odtwarzacza video do prowadzenia lekcji
przy uøyciu úrodkÛw audio-wizualnych ( na czas do
uzgodnienia ).
7/ Prosimy takøe o poøyczenie lub odstπpienie filmÛw
video lub ciekawych albumÛw pokazujπcych piÍkno
ojczystego kraju.
Zainteresowanych kursami lub chÍtnych do pomocy
szkole w powyøszych sprawach prosimy o telefon  do:
Stefan Gajewski tel. 6231 4273
Maryla KrÛlikowska tel  6296 3198
Wojciech Wierzbicki tel  6249 9530
Telefon szko≥y czynny w piπtki od 17-tej do 22-ej -

         0411 037898
lub listowne zg≥oszenie na adres szko≥y:
Polish School at Phillip
GPO Box 2949 ACT 2601

Wojciech Wierzbicki, kierownik
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W dniach 12 i 13 czerwca br odby≥ siÍ w
Kanberze XXXI Zjazd DelegatÛw Rady
Naczelnej Polskich Organizacji w Australii.

Gospodarzem ca≥ego Zjazdu by≥a miejscowa Rada
Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium
Sto≥eczne.

W przeddzieÒ Zjazdu delegaci wraz z
przedstawicielami miejscowej Polonii zaproszeni zostali
na wieczorek zapoznawczy w Klubie SPK, na ktÛrym
obecni byli rÛwnieø przedstawiciele w≥adz terytorialnych
i federalnych.  Prezes ROP, inø. Arkadiusz Fabjanowski,
przywita≥ delegatÛw i goúci, przypominajπc zebranym
przesz≥o 50-letniπ historiÍ powojennego osadnictwa
polskiego, oraz wk≥ad by≥ych polskich øo≥nierzy,

Zjazd Rady Naczelnej w Kanberze
McMullan.  Goúciem i obserwatorem ca≥ego Zjazdu by≥
rÛwnieø konsul generalny RP Wies≥aw Osuchowski.

Organizacja Zjazdu w Kanberze nie by≥a poczπtkowo
przewidziana.  Z oúwiadczenia wydanego 11 maja br.
przez Ûwczesnego wiceprezesa Rady Naczelnej i prezesa
Zwiπzku PolakÛw ÑPoloniaî w Brisbane, dra Janusza
Rygielskiego, wynika, øe ÑZgodnie z uchwa≥ami dwÛch
ostatnich zjazdÛw organizacji polskich w Australii
(Adelajda 1997, Melbourne 1998) Brisbane mia≥o goúciÊ
XXXI Zjazd Polskich Organizacjiî oraz øe ÑWbrew woli
delegatÛw, wyraøonej na dwÛch kolejnych zjazdach,
Prezydium Rady Naczelnej zdecydowa≥o siÍ
zorganizowaÊ XXXI Zjazd w Kanberze.î.

Prezes ROP in¿. A. Fabjanowski wita delegatów  i go�ci
 fot. F. Paszkiewicz

przymusowych robotnikÛw z Niemiec, wys≥aÒcÛw
Stalina z Syberii i sierot polskich przyby≥ych z Afryki i
Azji, w budowÍ i rozwÛj powojennej Australii.  Opierajπc
siÍ na tej fali przyby≥ych PolakÛw, grupa osÛb pod
przewodnictwem gen. Juliusza Kleeberga utworzy≥a 48
lat temu RadÍ Naczelnπ Polskich Organizacji w Australii.

Gratulacje i ciep≥e s≥owa uznania dla naszej Polonii i
pracy Rady Naczelnej wyrazili: najwyøszy minister
Australijskiego Terytorium Sto≥ecznego Kate Carnell,
przywÛdca opozycji Zgromadzenia Ustawodawczego
Ian Stanhope, minister edukacji Australijskiego
Terytorium Sto≥ecznego Bill Stefaniak (syn miejscowego
Polaka), przedstawiciel ministra imigracji i spraw
wielokulturowych, Philipa Ruddocka, i reprezentant
federalnej opozycji, pose≥ na okrÍg Canberra Bob

Stó³ prezydialny od lewej: asesor Zjazdu W.W. Wêglewski,
delegat Stowarzyszenia Polskich Lotników w Sydney;
konsul generalny RP W. Osuchowski; przewodnicz¹cy
Zjazdu Zdzis³aw Drzymulski, delegat Federacji Organizacji
Polskich w Wiktorii; asesor Zjazdu Krystyna Misiak, delegat
Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów z Adelajdy.  fot. F. Paszkiewicz

S³owom przywitania prezesa ROP A. Fabjanowskiego
przys³uchuj¹ siê (w pierwszym rzêdzie od lewej):
reprezentant federalnej opozycji i pose³ na okrêg Canberra
Bob McMullan; przedstawiciel federalnego ministra
imigracji i spraw wielokulturowych; najwy¿szy minister
Australijskiego Terytorium Sto³ecznego Kate Carnell.

 fot. F. Paszkiewicz

dokoñczenie obok
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Biorπc pod uwagÍ powyøsze, jak rÛwnieø fakt, jak to
wyrazi≥ w swoim oúwiadczeniu dr Rygielski, øe nie mÛg≥
ÑpogodziÊ siÍ z obcesowym i bezprawnym
potraktowaniem kolejnych zarzπdÛw Funduszu
Wieczystegoî (Polonii Australijskiej, im. gen. Juliusza
Kleeberga - przyp. red.), wiceprezes zrezygnowa≥ ze swej
funkcji i na Zjazd przyby≥ jedynie jako delegat Polonii
brisbaÒskiej.

Z powodu tych i tym podobnych problemÛw, pierwszy
dzieÒ Zjazdu poúwiÍcony by≥ ca≥kowicie dyskusjom i
decyzjom z tym zwiπzanym.  Zaskoczeniem dla
delegatÛw by≥a niespodziewana rezygnacja, natychmiast
po obiedzie pierwszego dnia obrad, dotychczasowego
prezesa Rady Naczelnej, inø. Ryszarda Majchrzaka z
Kanbery, z≥oøona na piúmie na rÍce przewodniczπcego
Zjazdu, Zdzis≥awa Drzymulskiego z Melbourne, i
opuszczenie sali jeszcze przed jej przeczytaniem i przed
udzieleniem ustÍpujπcemu Prezydium absolutorium.
Fakt, øe b. prezes nie odczeka≥ nawet dyskusji dotyczπcej
sprawozdaÒ z jego dzia≥alnoúci, jak i z dzia≥alnoúci jego
Prezydium, skomentowane zosta≥o na sali jako pierwszy
taki przypadek w ca≥ej historii istnienia Rady Naczelnej.
W rezultacie powyøszego, ca≥a odpowiedzialnoúÊ za
odpowiadanie na pytania i odpieranie krytycznych uwag
pozosta≥o na ramionach obecnych na sali cz≥onkÛw
ustÍpujπcego Prezydium.

NastÍpnego dnia tj. w niedzielÍ, po Mszy úw. w
Oúrodku Duszpasterstwa im. Jana Paw≥a II, dosz≥o w

Zjazd Rady Naczelnej - dokoñczenie

Najwy¿szy minister Australi jskiego Terytorium
Sto³ecznego,Kate Carnell, przemawia do zebranych
delegatów Zjazdu. fot. F. Paszkiewicz

Nowy prezes Rady Naczelnej Polskich Organizacji w
Australii, dr Janusz Rygielski z Brisbane

fot. z archiwum Tygodnika Polskiego

koÒcu do wyborÛw nowego Prezydium na nastÍpne dwa
lata dzia≥alnoúci Rady Naczelnej.  Z szeregu
ewentualnych kandydatÛw, do wyborÛw na prezesa
pozosta≥o dwÛch:  dr Janusz Rygielski z Brisbane i
Andrzej Alwast z Kanbery.  Wybory wygra≥ dr Rygielski,
otrzymujπc 70 g≥osÛw przeciw 35, ktÛre pad≥y na pana
Alwasta.  Wiceprezesem wybrana zosta≥a Lucyna
Artymiuk z Melbourne 60 g≥osami przeciw 45.

Zjazd wybra≥ nastÍpne Prezydium wed≥ug propozycji
dra Rygielskiego.  WiÍkszoúÊ cz≥onkÛw jest z Brisbane i
siedzibπ nowego Prezydium bÍdzie Brisbane, ale
cz≥onkami zostali rÛwnieø, na propozycjÍ dra
Rygielskiego, Jerzy Krajewski, prezes Federacji Polskich
Organizacji w Nowej Po≥udniowej Walii, i Andrzej Alwast
z Kanbery.  Majπc w Prezydium osoby z Melbourne,
Sydney i Kanbery, poza bezpoúrednim zespo≥em
roboczym w Brisbane, jak rÛwnieø dobre stosunki z
Zarzπdem G≥Ûwnym SPK w Adelajdzie, prezes Rygielski
wyraünie dπøy do zacieúnienia wspÛ≥pracy ze wszystkimi
oúrodkami polonijnymi w Australii.

Naleøy mieÊ nadziejÍ, øe nowe Prezydium Rady
Naczelnej spe≥ni oczekiwania naszej Polonii, pracujπc tym
bardziej owocnie dla jej dobra i dla dobra sprawy polskiej.

Jerzy Klim

Poszukiwana opiekunka do dwuletniego dziecka
w godzinach 8.00 do 17.00 w rejonie Gungahlin
lub Belconnen.

tel. 6242 0519 po 17.00
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K¹cik M³odzie¿owy
Drukujemy prace uczniÛw klasy 12 na temat:

 ÑWYWIAD  Z  REØYSEREM TEATRALNYMî

1.  Wywiad telefoniczny z re¿yserem dr.
Norbertem ¯mijewskim

przeprowadzony przez Julka Szumowskiego -
Canberra, marzec 1999.

Jak d≥ugo jest Pan reøyserem?
Po pierwsze nie jestem zawodowym reøyserem lecz amatorem.
Wystawi≥em kilka rozmaitych sztuk na terenie Australii w
ciπgu ostatnich 10 lat.
Jakie studia sπ potrzebne reøyserowi?
W Australii øadne.  W Polsce kaødy reøyser powinien skoÒczyÊ
studia aktorskie. W Australii istnieje szko≥a filmowa za≥oøona
przez Polaka Krzysztofa Toeplitza.
Czy reøyserem trzeba siÍ urodziÊ?
Kaødy reøyser powinien mieÊ w≥asnπ filozofiÍ, umiejÍtnoúÊ
interpretacji tekstu.  Nie chodzi o to, øeby siÍ urodziÊ reøyserem
ale trzeba mieÊ pewne cechy charakteru, predysponujπce do
wykonywania tego zawodu.
Co ceni Pan u aktora?
Dobry aktor powinien rozumieÊ gest i s≥owo, powinien mieÊ
osobowoúÊ pozwalajπcπ siÍ wcieliÊ w rÛøne postacie.  Aktor
musi byÊ otwarty wobec ludzi, musi mieÊ ≥atwoúÊ okazywania
uczuÊ.  Nie musi mieÊ piÍknej twarzy, ale musi umieÊ
przekazywaÊ emocje.
Czy przystÍpujπc do pracy nad sztukπ ma pan gotowπ
wizjÍ ca≥oúci?
Oczywiúcie øe tak.  Po przeczytaniu sztuki mam dok≥adnπ wizjÍ
ca≥oúci i g≥Ûwne jej elementy chcÍ przekazaÊ widzowi.
Czy lubi Pan jeøeli aktor ma odrÍbnπ wizjÍ?
Tak, pomaga mi to w realizacji ca≥oúci.  Aktor, ktÛry nie
wykazuje inicjatywy, nie jest interesujπcy i nie pomaga w
doskonaleniu spektaklu.
Co decyduje o wyborze sztuki, ktÛrπ chce Pan wziπÊ
na warsztat?
Czytajac sztukÍ myúlÍ, co moøna z niej przekazaÊ widzowi i
jakie ma wartoúci.  Dobrze jest znaleüÊ nieznanπ sztukÍ, z ktÛrej
moøna wyciπgnπÊ interesujπce elementy, warte przemyúleÒ.
LubiÍ  byÊ subiektywny i przekazaÊ swoje odczucia zwiπzane z
danym dramatem.  Przedstawienie powinno byÊ rÛwnieø
zabawne, wprowadziÊ widza w dobry humor.

2.  Wywiad z Re¿yserem teatralnym p.
Peterem Wilkinsem, re¿yserem Teatru

�HAWK� w Narrabundah College,
przeprowadzony przez  KarolinÍ Kilian.

Od jak dawna pracuje Pan jako reøyser?
Zaczπ≥em pracÍ jako reøyser amatorskiej produkcji w roku 1964.
Pierwszπ profesjonalnπ produkcjÍ zrobi≥em w 1975 roku.
Ile sztuk uda≥o siÍ Panu dotychczas wyreøyserowaÊ?
Straci≥em juø rachubÍ. Setki.
Czy sπdzi Pan, øe reøyserem trzeba siÍ urodziÊ?
Wydaje mi siÍ, øe trzeba mieÊ pasjÍ, wyobraüniÍ i wrodzony
talent, øeby pracowaÊ z zespo≥em utalentowanych artystÛw.
Jeúli powyøsze oznacza, øe trzeba urodziÊ siÍ reøyserem, to
odpowiedü na Twoje pytanie bÍdzie twierdzπca.  Wielu

Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych w Phillip
reøyserÛw dochodzi do tego zawodu poprzez aktorstwo.  W
mojej opinii, dobrzy reøyserzy majπ wrodzony talent, ktÛry
moøe dojrzeÊ i byÊ rozwiniÍty poprzez szkolenie i
doúwiadczenie.
Jakiego rodzaju edukacja jest niezbÍdna aby zostaÊ
reøyserem?
Rzeczπ istotnπ jest edukacja i zdobycie doúwiadczenia w
pokrewnej dziedzinie, jak na przyklad aktorstwo, co moøe
u≥atwiÊ rozpoczÍcie kariery reøyserskiej.  SpÍdzi≥em rok na
dodatkowych rocznych studiach reøyserskich na Uniwersytecie
Flindersía.  Stara≥em siÍ takøe wspÛ≥pracowaÊ z rozmaitymi
twÛrcami teatralnymi, czyta≥em na ten temat i uczy≥em siÍ
juø w trakcie wykonywania zawodu.
Jaki wspÛ≥czesny reøyser mia≥ najwiÍkszy wp≥yw na
Pana pracÍ?
Prawdopodobnie Peter Brook  ze wzglÍdu na jego wynalazczoúÊ,
odwagÍ, wizjonerstwo i inteligencjÍ.  Kocha on aktorÛw, ma
pasjÍ dla teatru i wciπø ma ciekawe pomys≥y.  PrÛbuje znaleüÊ
nowe formy i elementy ekspresji teatralnej.
Jaka forma teatralna najbardziej Panu odpowiada?
Interesuje mnie wszystko co jest ekscytujπce.  LubiÍ formy
teatralne ktÛre posiadajπ element doskona≥oúci, sπ stymulujπce
dla wyobraüni, pozwalajπ reøyserowi wspiπÊ siÍ na wyøszy
poziom.  CeniÍ teatr, ktÛry jest w stanie poruszyÊ publicznoúÊ,
zmusiÊ jπ do myúlenia i zastanowienia siÍ nad sobπ i úwiatem.
Czy przystÍpujπc do pracy nad sztukπ ma Pan gotowπ
wizjÍ ca≥oúci?
Raczej nie, co najwyøej ogÛlne wyobraøenie, zwykle tylko plan
podstawowy i silne poczucie formy.
Czy lubi Pan, kiedy aktor ma swojπ odrÍbnπ wizjÍ?
Absolutnie tak.  Aktor to twÛrczy inteligentny artysta o duøej
wyobraüni i powinien te cechy wykorzystaÊ w kreowaniu roli.
TwÛrcza dyskusja miÍdzy aktorem a reøyserem moøe wzbogaciÊ
interpretacjÍ.  Aktorzy powinni pozostaÊ otwarci na sugestie i
nie ograniczaÊ wizji reøysera, ale rÛwnoczeúnie byÊ inspirowani
przez idee stworzone przez nich samych i resztÍ zespo≥u.
Wszystko rozwija siÍ z pomys≥u, z iskry, ktÛra stanowi
interpretacjÍ wizji scenarzysty.
Co ceni Pan u aktora?
WyobraüniÍ, pasjÍ, poúwiÍcenie siÍ pracy, umiejÍtnoúÊ rzucenia
wyzwania publicznoúci i reøyserowi, humanitaryzm.  Poza tym
cechy takie jak inteligencja, dobre poczucie humoru i
interesujπce spojrzenie na øycie.  Aktor powinien byÊ
ekscytujπcy, lubiÊ ryzyko i byÊ w stanie poruszyÊ mojπ
wyobraüniÍ.
Czy woli Pan pracowaÊ z aktorami profesjonalnymi czy
z m≥odzieøπ w produkcjach amatorskich?
Pracowa≥em z amatorami i profesjonalistami i w obu
przypadkach mia≥em z tego duøπ radoúÊ.  U zawodowych
aktorÛw ceniÍ profesjonalizm i techniczne umiejÍtnoúci, a takøe
szeroki zakres rÛl, w ktÛrych moøna ich obsadziÊ.  Natomiast
u amatorÛw lubiÍ ich energiÍ, entuzjazm, wyobraüniÍ i g≥Íbokie
zaangaøowanie.  Oba typy pracy sπ bardzo rÛøne i oba majπ
swoje plusy.
Czy lubi Pan swojπ pracÍ?
Uwielbiam to. Nie wyobraøam sobie øycia bez teatru.

Opracowa≥a
Halina Stawska
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Migawki z Warszawy

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

Helena Brzostowska ..................... $  20,00
Mira i Jerzy Rosiak ...................... $  20,00
Roman Wnêk ............................... $  20,00
Zw. Polaków Solidarno�æ, Sydney $  20,00
Wies³aw Soko³owski ..................... $  15,00
Zygmunt Opoczyñski.................... $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie. Jednocze�nie przepraszamy
za ominiêcie niektórych ofiarodawców w
marcowym numerze Kroniki Polonii.

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

Niezmiernie by≥am wzruszona lπdujπc w Warszawie po
9-letniej nieobecnoúci. OkÍcie jak OkÍcie, nie zdπøy≥am
nic zobaczyÊ, øadnej odprawy celnej nie by≥o, a moja
rodzina juø czeka≥a na mnie kilka godzin. Samolot z
Mediolanu by≥ bardzo spÛüniony - korytarz zajÍty -
poinformowa≥ nas kapitan samolotu. No tak, przecieø
samoloty NATO majπ swojπ bazÍ we W≥oszech. O
polityce pisaÊ nie bÍdÍ - wszyscy wiedzπ co siÍ dzieje -
ale przeczyta≥am, øe w S≥upsku powsta≥a nowa partia -
ÑPartia Biednychî.

Nie poznasz Warszawy - mÛwi≥o mi kilka osÛb, ktÛrzy
odwiedzili stolicÍ. Pozna≥am, pozna≥am. W samym cen-
trum jak zawsze t≥ok i korki samochodowe. Sporo
nowych budynkÛw, a tramwaje wyglπdajπ jak jarmarczne
budy - reklama na reklamie, np. w rÍce kubek, zupka z
kubka; Bogdan Bankowy - boli g≥owa: weü Apap i po
bÛlu; i inne g≥upstwa. Przyjaciele zabrali mnie na Stadion
10-lecia - czyli Jarmark Europa. Chcesz siÍ ubraÊ tanio i
elegancko? Nie wchodü do sklepu Pierre Cardin przy
Alejach Jerozolimskich - jedü na Stadion. Moøesz tam
kupiÊ wszystko, poczπwszy od herbu szlacheckiego,
úwiadectwa ukoÒczenia studiÛw, a skoÒczywszy na
starych wojskowych he≥mach, orderach, zegarkach ze
Stalinem i futrach z norek. Tysiπce straganÛw i ludzi
wszelakiej narodowoúci: PolakÛw, RumunÛw, Rosjan.
Widzia≥am dwÛch  murzynÛw sprzedajπcych bieliznÍ
damskπ i zachwalajπcych jπ po polsku...

Ale najwiÍksza dzielnica na stadionie to ÑChinatownî.
Nie sposÛb opisaÊ co siÍ tam sprzedaje - to trzeba
zobaczyÊ. Zapyta≥am ChiÒczyka - ile za te buty? - ÑTylko
na hurcie, jedna but siÍ nie oddawaî. Tak, tak, wszyscy
ChiÒczycy tu mÛwiπ po polsku. PiÍkne suknie, garsonki
z metkami ÑParisî albo ÑStyled by Christian Diorî.
Ca≥kiem niedrogo! Niestety, handel kwitnie jednak dalej
na ulicach Warszawy. Nowy prezydent miasta
zapowiedzia≥, øe przegoni oszpecajπcy ulicÍ handel ...
niestety - Plac Konstytucji zastawiony jest budami i
straganami, a przy Pa≥acu Kultury obok Dworca
Centralnego mieúci sie duøy bazar i Ñsex hopyî - budki.

A jeúli juø o kulturze mowa, to warszawiacy zape≥niajπ
kina, gdzie wyúwietlany jest film ÑOgniem i Mieczemî.
By≥am, widzia≥am, drugi raz bym nie posz≥a. W Sali
Kongresowej odby≥ siÍ koncert ÑZ serca Warszawyî, z
ktÛrego dochÛd by≥ przeznaczony dla uchodücÛw z
Kosowa. Bilety-cegie≥ki bagatelka, najtaÒszy 100 z≥, ale
by≥y i po 400 z≥. A wracajπc do komunikacji, no cÛø -
autobusy jeødøπ i hamujπ tak, øe siÍ ludzie przewracajπ,
lub teø zatrzaskujπ drzwi wraz z pasaøera p≥aszczem,
rÍkπ lub nogπ. Mnie siÍ to osobiúcie zdarzy≥o - na szczÍúcie
nic mi siÍ nie sta≥o. Z≥oøy≥am pisemne zaøalanie do
kierownictwa i cud siÍ sta≥ - otrzyma≥am piÍkny list z
przeprosinami. Zachwycona natomiast jestem tym, øe w
autobusach i tramwajach podrÛøujπ psy i to nie tylko
malutkie, ale rÛwnieø pieski wielkoúci cielakÛw.
Oczywiúcie na smyczy, choÊ bez kagaÒcÛw. P≥acπ tylko
podwÛjnie, czyli z≥otych cztery. W naszej Kanberze jak
mia≥am Effie, mojπ malutkπ psinÍ w torbie i ledwo jej
morda wystawa≥a - do autobusu mnie nie wpuszczono.
Regulamin nie pozwala.

Warszawa siÍ buduje, najwiÍcej widaÊ to na
peryferiach. By≥am w Natolinie, nowe wille, pa≥acyki,
segmenty - wszystko to kosztuje bajoÒskie sumy.
Znajomy oprowadzi≥ mnie po willi, ktÛrπ w≥aúnie kupi≥.
ÑZap≥aci≥em 200 tysiÍcy dolarÛw (amerykaÒskich
oczywiúcie), ale mam piÍkny, duøy ogrÛd i saunÍ, bo teraz
to modne w Warszawie.î

By≥am rÛwnieø w Konstancinie, w piÍkny starym
pa≥acyku krÛla Sobieskiego. Mieúci siÍ tam Dom
LiteratÛw. PiÍkny park a w pa≥acyku sale bankietowe i
úwietna restauracja. Oczywiúcie przejecha≥am siÍ metrem
- wytwornie, wygodnie i czysto. Stacja koÒcowa to
Dworzec Centralny, ale juø pe≥nπ parπ idπ prace wzd≥uø
ulicy Marsza≥kowskiej. ZwrÛci≥am teø uwagÍ na reklamy:
Piwo E.B. - ÑtrochÍ zimy, trochÍ lataî. A na buteleczkach
...kangurek i struú. Piwo to jest produkowane w browarze
w Elblπgu, ktÛry to browar kilka lat temu wykupiony
zosta≥ przez AustraliÍ, a úciúlej mÛwiπc przez Alana
Bonda. Podobno piwo marne, browar plajtuje. Wszystko
co polskie plajtuje, nie ma wspania≥ej Polleny - jest w
rÍkach amerykaÒskich, nie ma Mody Polskiej, a Cepelia,
w ktÛrej kiedyú kupowa≥o siÍ úliczne rzeczy - pamiπtki,
jest po prostu beznadziejna, droga i pusta. Ubrania i buty
w Centrum kosztujπ tyle co przeciÍtna emerytura
miesiÍczna. WiÍc raz jeszcze drodzy Turyúci: jedücie na
Stadion 10-lecia - Jarmark Europa + Chiny!!!

I moøe jeszcze jedna ciekawostka na zakoÒczenie. W
Warszawie i innych miastach polskich urzπdzono ÑØÛ≥ty
TydzieÒî (szczepionki przeciwko øÛ≥taczce zakaünej).
Kolejek nie by≥o, bo cena za jeden zastrzyk to 45z≥ od
osoby. Ludzie siÍ nie szczepiπ, bo ich na to nie staÊ.

I tyle korespondencji specjalnie dla Kroniki Polonii -
napisa≥a Irena ålaska-Bell, pozdrawiajπc jednoczeúnie
naszych czytelnikÛw.

P.S. Film : ÑOgniem i Mieczemî moøna kupiÊ na kasecie
video na Stadionie za jedne 30z≥. Juø wiozÍ do Australii.
Pewnie kaseta Ñpirackaî...
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Rzadko dzieje kraju znajdujπ tak wierne odbicie w
dziejach jednej rodziny, jak w przypadku rodziny
MÍkarskich. Dwudziesty wiek to zmartwychwstanie
Polski po d≥ugich latach niewoli, to ponowny jej upadek
w 1939 roku, to lata potwornego wyniszczenia Narodu
Polskiego poprzez masowe egzekucje, deportacje,
wymuszonπ emigracjÍ.

Ojciec ú.p. Jana, pi≥sudczyk, legionista, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej w 1920 roku, dosta≥ majπtek,
Skrzyplewo, na kresach wschodnich od Marsza≥ka JÛzefa
Pi≥sudskiego. W tym to majπtku przyszed≥ na úwiat Jan
w 1926 roku.

Gdy Jan mia≥ 13 lat wybucha wojna i ca≥a rodzina
MÍkarskich zostaje deportowana na SyberiÍ. Ñ...Øeby
przeøyÊ czÍsto trzeba by≥o kraúÊ mπkÍ i jeszcze
wymanewrowaÊ strzelajπcych do ciebie
enkawudzistÛw...î ñ mÛwi≥ Jan. Trzynastoletnie dziecko
zamiast kontynuowaÊ naukÍ mia≥o na g≥owie utrzymanie
rodziny w tak dramatycznych okolicznoúciach.

Wydostaje siÍ wraz z ca≥π rodzinπ z Rosji z Armiπ
genera≥a Andersa. By≥ za m≥ody by iúÊ do wojska i aby
przyjÍli go musia≥ dopisaÊ sobie rok. Wraz z ojcem i
swoim starszym bratem przechodzi szlak bojowy II
Korpusu Polskiego, znaczony bitwami pod Monte
Cassino, Piedimonte, Anconπ i Boloniπ.

WaÒkowicz w ksiπøce ÑMonte Cassinoî cytuje list ojca
ú. p. Jana, ktÛry dobrze oddaje ducha øo≥nierza polskiego
w dniach decydujπcego ataku, a jednoczeúnie ukazuje
nam bliøej losy rodziny MÍkarskich w II Wojnie:

Ñ... Wreszcie nadszed≥ dzieÒ 11maja, gdzie teraz ci
zap≥acÍ, wrogu za moje. ChoÊ mi dokucza≥y boleúci w
øo≥πdku sup≥a≥em w duszy Boøe daj mi si≥y abym
wytrwa≥ i úlÍ pociski artyleryjskie wrogowi za WarszawÍ
dodajπc humor ch≥opakom. ...Przychodzi ciÍøkie

düwiganie, ja na si≥ach upadam wtem dzia≥onowy DÍbski
podnosi mi ducha...i mÛj wiek 48 siÍ odm≥adza, myúl
kieruje siÍ, øe syn z pancernego wozu bije co przypiπ≥
sobie jeden rok majπc 17 lat aby grzmociÊ wroga, drugi
syn montuje nam wozy a ty szwabie poczekaj teraz ja
jestem mocniejszy jak w osiemnastym roku ja ci zap≥acÍ
coú zabi≥ moich peowiakÛw w siedemnastym roku i za
matkÍ coú zamordowa≥ w czterdziestym roku i za brata
mojego coú mu wywiÛz≥ dwÛch synÛw do Niemiec. Boøe
dodaj si≥y a czyn bÍdzie wykonany...î

U≥an z Pu≥ku U≥anÛw Karpackich, Jan MÍkarski, zosta≥
odznaczony Krzyøem Monte Cassino za walkÍ w tej
s≥ynnej bitwie. Za udzia≥ w kampanii w≥oskiej dostaje
kolejne odznaczenie, Krzyø II Korpusu.

Jan zostaje zdemobilizowany w Anglii i w roku 1950
przyjeødøa do Australii. Po dwÛch latach pracy w
kopalniach na Tasmanii, przyjeødøa do Snowy Moun-
tains a od 1967 osiedla siÍ w Kanberze.

Pozosta≥ øo≥nierzem do ostatnich dni swego øycia.
Dziedzictwo Monte Cassino by≥o jego cennym skarbem.
Bola≥ nad losem Rzeczpospolitej w okresie komunizmu,
cieszy≥ siÍ z wolnoúci Polski ostatnich lat.

By≥ lojalnym obywatelem Australii. Z uwagπ úledzi≥
wydarzenia na arenie politycznej tego kraju i na ca≥ym
úwiecie. Wielu z nas bÍdzie pamiÍta≥o gorπce,
wielogodzinne dyskusje  z Janem, ktÛry zawsze
imponowa≥ wszystkim znakomitπ znajomoúciπ tematu.

Kocha≥ MatkÍ Boøπ, co miesiπc jeüdzi≥ na pielgrzymki
do Penrose Park w dniu fatimskim. Jego pielgrzymkowi
przyjaciele mÛwili mi o swoim smutku, øe 13 maja nie
by≥o go z nimi.

CzeúÊ jego pamiÍci!
Stefan Gajewski

Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion w
Cincinnati jest najstarszπ øydowskπ uczelniπ w Stanach
Zjednoczonych.  Jest to uczelnia religijna i teologiczna,
przygotowujπca m.in. rabinÛw, badaczy Talmudu,
nauczycieli religii oraz specjalistÛw zajmujπcych siÍ
dialogiem z chrzeúciaÒstwem.  Poczπtki tej szko≥y
wyøszej siÍgajπ lat czterdziestych ubieg≥ego stulecia.

Przed dwoma dniami doktoratem HUC-JIR, najwyøszπ
godnoúciπ akademickπ tej uczelni, uhonorowany zosta≥
Jan Karski.  W uroczystoúci uczestniczy≥y w≥adze stanu
Ohio oraz przedstawiciele Senatu i Kongresu USA.

WrÍczajπc doktorat prof. Janowi Karskiemu, prezydent
uczelni, rabin Sheldon Zimmerman, podkreúli≥, øe
wojenna misja tego wybitnego Polaka i chrzeúcijanina w
obronie ginπcego narodu øydowskiego siÍga korzeni
ludzkiego humanizmu oraz wiernoúci przykazaniom

Boskim.  Jego misja nigdy nie bÍdzie zapomniana i uczπ
siÍ o niej wszyscy m≥odzi Øydzi na ca≥ym úwiecie.
Drugim motywem przyznania doktoratu jest - podkreúli≥
rabin Zimmerman - Ñniezmoøone i uparte wysi≥ki na
rzecz wspÛ≥pracy chrzeúciaÒstwa i øydostwaî.

Waldemar Piasecki, Waszyngton
(Øycie Warszawy, 6.5.1999)

(Od Redakcji:  Jan Karski by≥ dzia≥aczem i kurierem Polski
Podziemnej od 1939 roku, aresztowanym przez gestapo
i odbitym przez AK, ktÛry dwukrotnie przedosta≥ siÍ z
okupowanej Polski na ZachÛd, ostatni raz w 1943 roku
do Londynu, gdzie poinformowa≥ w≥adze RP w
Londynie, rzπdy Anglii i Ameryki i organizacje
øydowskie o zag≥adzie ØydÛw w Polsce.  W 1944 roku
wyda≥ w Anglii na te tematy ksiπøkÍ pt. The Story of the
Secret State.)

NAGRODA DLA PROF. KARSKIEGO
W s≥uøbie pokoju i dialogu
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Teresa Grzechnik

�...chleba naszego
powszedniego daj nam dzi�...�

Teresa Grzechnik jest w Republice Po≥udniowej Afryki od
roku 1985.  Od poczπtku mieszka w Pretorii dokπd
ëdojecha≥aí do rodziny cÛrki.  Z Polskπ wiπøπ jπ bardzo bliskie
kontakty, chociaø twierdzi, øe zupe≥nie nie tÍskni.  Nie tÍskni
mimo, øe nie ma dnia aby o kraju nie myúla≥a.  Jest to
moøliwe g≥Ûwnie dlatego, øe jak mÛwi: ëPolskÍ noszÍ ze sobπ
wszÍdzie, tam gdzie jestem ñ jest Polskaí.  A poza tym,
przecieø zawsze moøna wsiπúÊ w samolot i za jedyne 9 godzin
byÊ na miejscuÖ.
Pani Teresa pisze wiersze od wczesnej m≥odoúci i doczeka≥a
siÍ juø szeregu publikacji.  WybÛr, ktÛry podajemy poniøej
pochodzi z twÛrczoúci w Afryce.

Eta Rogoyska

Razowy bochen na li�ciu chrzanowym
i kubek jeszcze ciep³ego mleka, -

Frajda ogromna! �zosta³a wspomnieniem�
Nie ma komu witaæ, nikt na mnie nie czeka,

Lecz snuje siê zapach chleba razowego
na li�ciu chrzanowym �

z kubeczkiem jeszcze ciep³ego mleka.

                  �����������.

Od pól z³ocistych ¿niwne pie�ni niesie
wiatr prawie nie�mialy, zostawia je w lesie �

Echo powtarza tysi¹cznymi d�wiêki
wtóruje szum sosen � ptasi trelik cieñki ...

Ju¿ nad horyzontem czerwieni¹ siê �cieli
s³oñce co siê chowa w chmur lekkiej po�cieli.

Lipiec odda³ p³ody z pól ¿yznych,
bogatych �

rado�æ, u�miech zdobi ka¿d¹ wiejsk¹ chatê.

Bêdzie chleb i m¹ka, smacznych bu³ek du¿o,
Tegoroczne zbiory dobrobyt nam wró¿¹.

M o j e  -  P i c a s s o
W piêkny s³oneczny wyjdê poranek

pozbieram w d³onie wszystkie szepty ziemi,

korale rosy z³¹czê ptasim trelem,

u�cielê kwietny dla pragnieñ kobierzec �.

Z oceanu wspomnieñ dobêdê cenniejsze,

dodam skrawek nieba, pó³ tarczy ksiê¿yca

        bladego (choæ rano),

chmurkê we³nist¹, za któr¹ siê schowa³

gdy go otacza³a puchu �nie¿n¹ pian¹.

Z³oto-srebrn¹ nici¹ przyszyjê ³uk têczy,

wodospad za� zwi¹¿ê w gruby supe³ twardy �

j¹, by d³u¿ej trwa³a na niebieskich szlakach,

by siê on zapatrzy³ w jej subtelne barwy.

Brylantowe oczy kierowal wci¹¿ ku niej,

k³ania³ siê wód spadem, jak tylko on umie!

Bezd�wiecznym nakazem rozwichrzone wiatry

wy�lê w dal� do Polski, niech witaj¹ Tatry!

Bezmiar wód Ba³tyku ko³ysz¹ oddechem,

wszystkie wsie i miasta ujm¹ w swe ramiona �

delikatnie i ciep³o szepcz¹c cichuteñko:

�Ona nas przys³a³a, pozdrawia was Ona!�

Jak¹¿ inn¹ drog¹ przekazaæ powy¿sze?

Piêkno pod powiek¹ lub zachwytu ciszê,

marzenia, têsknoty, czy tylko westchnienie,

jedn¹ ³zê gor¹c¹ z pio³unu gorycz¹�

Usta zaci�niête � choæ nieme lecz krzycz¹!

Na o³tarzu ofiar po³o¿yæ jak jagniê,

w popio³y zmienione rozrzuciæ me wiersze �

polskie �ugory� u¿y�niæ, pobudziæ,

by nie sta³y smutne, lecz kwit³y

      najpierwsze�..
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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

Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...
Ze úwiata reklamy
To chyba lepsze niø piwo bezalkoholowe: Krzysztof
Baranowski namawia ostatnio w radio na wycieczkÍ
jachtem po morzach po≥udniowych s≥owami Ñ≥Ûdka Bols
- smak wolnoúciî. Przy czym ta pierwsza litera jest
wymawiana jakoú tak niewyraünie. Juø czekam kiedy
Senat zaproponuje zakaz reklamy czegokolwiek
nazywajπcego siÍ podobnie jak jakiú alkohol...
(Donosy, 12.3.1999)
Droøeje benzyna
juø trzeci raz w ciπgu kilku tygodni. Jak twierdzπ
rafinerie, wzrost ceny dolara zbieg≥ siÍ z wzrostem cen
ropy na úwiecie. Dziwne øe jak ropa tania≥a to twierdzi≥y,
øe majπ podpisane kontrakty i nie mogπ obniøyÊ ceny.
(Donosy, 15.3.1999)
NIK
zbada≥ warunki odbywania s≥uøby wojskowej. Wykry≥
øe sπ marne: fatalne warunki higieniczne, wojsko
úmierdzi bo siÍ za rzadko myje, w koszarach jest za
ciasno, a øo≥nierze za ma≥o úpiπ. Poza tym dowÛdcy
czÍsto toleruja Ñfaleî, czyli znÍcanie siÍ starszych
øo≥nierzy nad m≥odszymi.  Dziennikarzy zw≥aszcza
zafascynowa≥ ten smrÛd, o nim najwiÍcej mÛwiπ i piszπ.
(Donosy, 16.3.1999)
Premier
przyjπ≥ dymisjÍ wiceministra Janusza Kaczurby. Za to
prezydent oúwiadczy≥, øe nie zamierza dymisjonowaÊ
podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, Marka
Dukaczewskiego, ktÛry teø przyzna≥ siÍ do pracy w PRL-
owskich s≥uøbach.
(Donosy, 24.3.1999)
W nowym traktacie
o redukcji si≥ konwencjonalnych Polska bÍdzie mia≥a ten
sam limit uzbrojenia, co dotπd. Uk≥ad uzgodniono w
Wiedniu, ma byÊ podpisany jesieniπ. Rosja domaga≥a siÍ
ograniczenia naszych wojsk, ale w koÒcu ustπpi≥a.
BÍdziemy teø mieli prawo do przyjÍcia do siebie dwÛch
ciÍøkich dywizji NATO w sytuacji kryzysowej. Rosja
bÍdzie mog≥a siÍ dozbroiÊ w rejonie Kaukazu i Pskowa,
ale nie w obwodzie kaliningradzkim.
(Donosy, 1.4.1999)
PiÍÊ trupÛw
to rezultat strzelaniny w warszawskiej restauracji. Prawie
w samo po≥udnie siedzia≥o tam 5 mÍøczyzn (dwaj ogÛlnie
znani jako Ñbossowie z Wo≥ominaî i ich 3 goryle). Wesz≥o
3 zamaskowanych osobnikÛw, oddali kilkadziesiπt
strza≥Ûw z broni maszynowej, myúliwskiej i pistoletÛw.
Ostrzelani zginÍli na miejscu, pociski przebi≥y szybÍ i
uszkodzi≥y kilka samochodÛw. Ofiar wúrÛd osÛb
postronnych nie by≥o.
(Donosy, 1.4.1999)
Do sπdu w Bonn
wp≥ynπ≥ pozew przeciwko Niemcom o odszkodowania,

z≥oøony w imieniu 22 tysiÍcy PolakÛw - by≥ych wiÍüniÛw
obozÛw koncentracyjnych.
(Donosy, 2.4.1999)
GÛrale tatrzaÒscy
w≥aúciciele czÍúci ziemi na terenie TatrzaÒskiego Parku
Narodowego zaczÍli pobieraÊ od turystÛw op≥aty za
wejúcie do dolin: Chocho≥owskiej i Lejowej. Kawa≥ek dalej
op≥aty za to samo pobiera TPN.
(Donosy, 6.4.1999)
Raport o korupcji
przygotowa≥o MSWiA. Biorπ wszyscy - urzÍdnicy
administracji i samorzπdÛw, lekarze, agenci
ubezpieczeniowi, bankowcy. Zjawisko od kilku lat siÍ
nasila.
(Donosy, 7.4.1999)
årednio raz na tydzieÒ
prasa donosi o dewastacji grobÛw na cmentarzu w
Warszawie lub okolicy. Na ogÛ≥ sπ to czyny chuligaÒskie,
czasem z pod≥oøem satanistycznym. Wczoraj zniszczono
kolejnych 5 nagrobkÛw.
(Donosy, 8.4.1999)
Sejm ustali≥ ustawÍ
o ochronie b. hitlerowskich obozÛw zag≥ady. Za
przyjÍciem ustawy g≥osowa≥o 251 pos≥Ûw, 96 by≥o
przeciw, 21 wstrzyma≥o siÍ od g≥osu. Ustawa wymienia
8 miejsc kaüni. WokÛ≥ dawnych obozÛw zostanπ
utworzone strefy ochronne, mierzπce maksymalnie 100
m szerokoúci, gdzie dzia≥alnoúÊ gospodarcza i budowlana
bÍdzie ograniczona. Specjalne zasady bÍdπ teø dotyczyÊ
odbywania zgromadzeÒ w tych miejscach.
(Wiadomoúci Dnia, 10.4.1999)
Policjant z GdaÒska
kierujπc samochodem po wÛdce przejecha≥ na úmierÊ
cz≥owieka. Jego koledzy z komendy szybko wystawili
dokumenty z datπ wstecznπ, majπce úwiadczyÊ, øe
w≥aúnie tuø przedtem przesta≥ on byÊ policjantem (dziÍki
temu nie zosta≥by zwolniony dyscyplinarnie i mÛg≥by
zachowaÊ pe≥ne uprawnienia emerytalne). Sprawa
wysz≥a jednak na jaw, prowadzone jest postÍpowanie
dyscyplinarne wobec jego prze≥oøonych.
(Donosy, 12.4.1999)
Gen. Czes≥aw Kiszczak
ma, ze wzglÍdÛw zdrowotnych, ograniczonπ zdolnoúÊ
uczestnictwa w procesie - orzekli powo≥ani przez sπd
eksperci (profesorowie UJ). Na podstawie tego orzeczenia
sπd musi teraz zadecydowaÊ, czy moøna sπdziÊ
Kiszczaka za zajúcia w kopalni ÑWujekî.
(Donosy, 14.4.1999)
Trybunal Konstytucyjny
odrzuci≥ zastrzeøenia prezydenta do ustawy o sejmowej
komisji úledczej. Komisja bÍdzie mog≥a np. prowadziÊ
úledztwo w sprawie poøyczki z Moskwy dla PZPR czy

dokoñczenie na str. 20
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Z naszego podwórka
Wyró¿nienie b. prezesa Zwi¹zku Polaków w
Hobart
W dniu Australia Day pan Alojzy Dziendziel, by≥y
d≥ugoletni prezes Zwiπzku PolakÛw w Hobart,
wyrÛøniony zosta≥ jako ÑCitizen od the Yearî.  Po raz
pierwszy tytu≥ ten zosta≥ przyznany Polakowi.  Zaszczyt
ten spotka≥ osobÍ, ktÛrej siÍ to najbardziej naleøy.
PiÍÊdziesiπt lat pracy na niwie spo≥ecznej to olbrzymi
szmat czasu - pracy ofiarnej i pe≥nej poúwiÍcenia, czÍsto
z naraøeniem zdrowia i w≥asnych interesÛw.

Pan Alojzy Dziendziel pracowa≥ z oddaniem w rÛønych
organizacjach polskich i australijskich.  SzczegÛlnie
zas≥uguje na uznanie za pracÍ, jakπ wniÛs≥ do Zwiπzku
PolakÛw w Hobart jako d≥ugoletni prezes, oraz za
zorganizowanie i prowadzenie Klubu SeniorÛw przez
okres 20 lat.

R. Wo≥oszynowicz
Komunikat Informacyjny Zwiπzku PolakÛw w Hobart

(Rok 46, kwiecieø-maj 1999)

RECLAIMING THE PAST - prezentacja
polskich Australijczyków �Za Wasz¹
Wolno�æ i Nasz¹�
Dnia 29 kwietnia br, jako czÍúÊ obchodÛw Anzac Day,
odby≥a siÍ w Museum of Sydney prezentacja przedmiotÛw
i dokumentÛw, oraz zdjÍÊ i taúm video,
przedstawiajπcych polski wk≥ad w walkÍ przeciw

niemieckim okupantom podczas drugiej wojny úwiatowej
w Polsce, jak rÛwnieø Polskich Si≥ Zbrojnych, walczπcych
przy boku aliantÛw na frontach pÛ≥nocnej Afryki, W≥och
i Europy Zachodniej.  Organizatorami prezentacji byli
pp. Mieczys≥aw Danis, kurator Muzeum Wojska
Polskiego w Ashfield, i Andrzej Kleeberg z Kanbery,
dyrektor Polskiego Instytutu Historycznego w Australii.

Jerzy Klim

Uznanie dla wystêpu zespo³u �Gawêda�
W Biuletynie Rady Wielokulturowej na Australijskie
Terytorium Sto≥eczne z kwietnia br. ukaza≥ siÍ artyku≥
wyraøajπcy pochwa≥Í za udany wystÍp zespo≥u
ÑGawÍdaî w teatrze Playhouse, 1 marca br.

Film �Ogniem i Mieczem� w Kanberze
Ostatni z filmÛw polskich zrealizowanych wed≥ug

trylogii Henryka Sienkiewicza, ÑOgniem i Mieczemî, w
reøyserii Jerzego Hoffmana, wszed≥ na ekrany dopiero
w roku bieøπcym, ale w Polsce oglπda≥o go juø ponad
siedem milionÛw widzÛw!  Jest to rekord absolutny.
Dotychczas øaden film, polski czy zagraniczny, nie cieszy≥
siÍ tak wielkπ popularnoúciπ jak w≥aúnie ÑOgniem i
Mieczemî.

Poniewaø film jest przygotowany w wersji polskiej ale
z napisami angielskimi, warto na niego zaprosiÊ takøe
swoich anglojÍzycznych znajomych.

Jedyna okazja zobaczenia tego filmu w Kanberze
nadarzy siÍ we wtorek 24 sierpnia br., kiedy zostanie on
wyúwietlony w Center Cinema.  (Patrz reklama str. 19)

Zbiórka na pierwszy Anzac March polskich lotników w Sydney, 25.4.1949 roku.  Fotografia z archiwum W.W.
Wêglewskiego który stoi w drugim rzêdzie (pierwszy z lewej). fot. z archiwum W.W. Wêglewskiego

Z kartek historii
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12 maja br. w g≥Ûwnej sali recepcyjnej Ambasady RP w
Kanberze odby≥a siÍ parada strojÛw narodowych z 40-tu
krajÛw. Impreza zosta≥a zorganizowana przez øony
ambasadorÛw akredytowanych w Kanberze dla øon
australijskich parlamentarzystÛw. GoúÊmi by≥y miÍdzy
innymi: øona premiera Johna Howarda oraz øona v-ce
premiera Tima Fischera.

Po prezentacji strojÛw, w rytm muzyki narodowej
poszczegÛlnych krajÛw, goúcie i ubrani w stroje narodowe
uczestnicy parady zostali zaproszeni na lunch
przygotowany przez wszystkie placÛwki dyplomatyczne,
ktÛre bra≥y udzia≥ w paradzie. Szeúcioosobowa grupa
polska, dziÍki uprzejmoúci p. Krystyny Miko≥ajczak -
kierowniczki grupy tanecznej WIELKOPOLSKA,
zaprezentowa≥a w rytm kujawiaka stroje: krakowski,
gÛralski i sieradzki.

Parada i lunch oraz towarzyskie rozmowy trwa≥y
ponad cztery godziny. Wszyscy uczestnicy tego mi≥ego
spotkania byli pe≥ni zachwytu i podziwu dla wielu
strojÛw, ktÛre mogli podziwiaÊ, jak rÛwnieø dla wielu
egzotycznych daÒ, ktÛre mogli skosztowaÊ. Parada

PARADA STROJÓW NARODOWYCH
W AMBASADZIE RP W KANBERZE.

fot. J. Fabjanowska

Grupa uczestników parady strojów narodowych w
ogrodzie Ambasady RP

strojÛw by≥a niewπtpliwie imprezπ udanπ a wzorowa
organizacja w Ambasadzie RP przysporzy≥a Polsce nowπ
grupÍ przyjaciÛ≥.

Janina Fabjanowska

Szko≥a Polska w Phillip od poczπtku swego istnienia
prowadzi kurs maturalny dla m≥odzieøy polskiej w
klasach 11 i 12.

Jak ten kurs ma siÍ w stosunku do programu
maturalnego oferowanego przez szko≥y australijskie?
Czy dostaje siÍ punkty za robienie tego kursu? Ile
punktÛw przyznaje siÍ za ten kurs? Czy Szko≥a Polska
poprawia oceny maturalne dla m≥odzieøy robiπcej ten
kurs? Czego uczy siÍ m≥odzieø robiπca ten kurs? Czy
warto posy≥aÊ swoje dzieci do Szko≥y Polskiej, biorπc pod
uwagÍ duøe obciπøenie naukπ w australijskim college?

Stajemy przed tego typu pytaniami, kiedy
podejmujemy decyzjÍ, czy nasze dzieci majπ
kontynuowaÊ naukÍ w Szkole Polskiej w klasie 11 i 12
bπdü czy pos≥aÊ dziecko na okres dwÛch lat nauki w
naszej Szkole.

W dziesiπtej klasie dzieci wybierajπ w szko≥ach
australijskich rodzaj kursu jaki majπ robiÊ w klasach 11 i
12. Moøna wybraÊ kurs akademicki (ang. tertiary), czyli
przygotowujπcy do studiÛw uniwersyteckich, bπdü kurs
akredytowany (ang. accredited), czyli przygotowujπcy do
zawodu. Oba kursy mogπ mieÊ te same przedmioty, np.
matematyka, ale sπ one na rÛønym poziomie. Na okres 2
lat trzeba wybraÊ 6 przedmiotÛw, bπdü wiÍkszπ iloúÊ,
jeúli po roku zamierza siÍ czÍúciowo zmieniÊ przedmioty.

Szko≥a Polska ma kurs akademicki zatwierdzony w
Ministerstwie Edukacji Australijskiego Terytorium
Sto≥ecznego na okres lat 1998-2002. Oficjalna nazwa
kursu jest ÑAdvance Polish Tertiaryî. Jest on dostÍpny dla
wszystkich, ktÛrych znajomoúÊ jÍzyka polskiego jest na
odpowiednim poziomie. JÍzyk polski poszerza zakres
przedmiotÛw, z ktÛrych moøna wybraÊ indywidualny
kurs akademicki (ang. tertiary package).

Na koniec klasy 12 wybierane sπ cztery najlepsze

przedmioty z klasy 11 i 12, z czego trzy pierwsze muszπ
byÊ przedmiotami dwuletnimi. Te cztery najlepsze
przedmioty wchodzπ do obliczeÒ wskaünika, UAI (ang.
University Admission Index), decydujπcego o iloúci
punktÛw wúrÛd maturzystÛw kaødego roku.

Nasz kurs jÍzyka polskiego klasyfikowany jest razem
z innymi jÍzykami obcymi oferowanymi przez wszystkie
colleges w ACT. Poniewaø jest to kurs dla
zaawansowanych wartoúÊ punktÛw ze Szko≥y Polskiej
jest zwiÍkszona w stosunku do jÍzykÛw obcych uczonych
na poziomie niøszym. Inaczej mÛwiπc, nasi uczniowie
plasujπ siÍ w samej czo≥Ûwce absolwentÛw kaødego roku
w skali ca≥ego ACT.

W ostatnich kilku latach mieliúmy wielu úwietnych
abolwentÛw, osiπgajπcych bardzo dobre wyniki w swoich
szko≥ach australijskich, a jednoczeúnie jÍzyk polski
wchodzi≥ do ich punktacji UAI. Robienie jÍzyka polskiego
pozwoli≥o poprawiÊ ogÛlnπ punktacjÍ wúrÛd naszych
absolwenÛw, w niektÛrych przypadkach aø o 12 punktÛw,
co oznacza poprawienie pozycji w ogÛlej punktacji o 400
miejsc wúrÛd absolwentÛw danego roku.

Co jest przedmiotem kursu maturalnego z jÍzyka
polskiego? OtÛø ca≥oúÊ jest podzielona na 16 modu≥Ûw
tematycznych. Sπ wúrÛd nich modu≥y obejmujπce
HistoriÍ Polski, GeografiÍ, LiteraturÍ, Dramat czy Film
Polski. Sπ rÛwnieø bardziej praktyczne jednostki jak
Jesteúmy w Polsce, Zwyczaje i Tradycje Polskie.

Jeúli chcielibyúcie PaÒstwo wiÍcej informacji na temat
naszego kursu maturalnego, zapraszamy na specjalne
zebranie informacyjne, ktÛre odbÍdzie siÍ w pÛüniejszym
terminie w semestrze drugim i o czym zawiadomimy
PaÒstwa w oddzielnym og≥oszeniu. Moøna rÛwnieø
dzwoniÊ do Stefana Gajewskiego, nauczyciela klas 11 i
12, telefon 6231 4273.

Kurs maturalny w Szkole Polskiej w Phillip

ADWOKAT Krzysztof Orzeszko przyjmuje klientów w firmie City First Solicitors.  Pierwsza konsultacja bezp³atna!
Oferujemy us³ugi prawne w zakresie:
Kupna i sprzeda¿y domów, spraw o odszkodowanie, rodzinnych, sporz¹dzania testamentów i ró¿nych umów, emigracji,
spraw karnych, i innych.
Nasz adres: Level 1, City Walk Arcade, 2 Mort Street, Canberra City 2601 (przy Civic Bus Interchange).
Telefon: (02) 62 57 02 67, e-mail: firstcb@i-netcomm.com.au



Czerwiec 1999 19

Wersja polska z napisami angielskimi.
W Polsce film dozwolony jest dla dzieci od lat 12.

Jedyny seans w Kanberze we wtorek 24.08.99 o godz. 7-ej wieczór
w Centre Cinema, Bunda Street, Civic.

Przedsprzeda¿ biletów: Janina Fabjanowska, tel. 6293 2323 po godz. 17.00



Goddard and Partners
C O N S U L T A N T S   I N   T R A V E L - UTAG

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
� Najszybsze po³¹czenie z Warszaw¹ i Europ¹

Nowo�æ:  Linie QANTAS do Warszawy albo Krakowa
przez Frankfurt, Pary¿ lub Rzym od $1440,�
� P³ac¹c kart¹ kredytow¹ QANTAS/Telstra w naszym biurze

otrzymasz podwójne punkty �Frequent Flyer�
KLM � Holenderskie Linie Lotnicze

� w miesi¹cu pa�dzierniku i listopadzie ju¿ od $1500,�
do Warszawy z Kanbery

Inne linie lotnicze ju¿ od $1450,�
Pomy�l o wczasach

na wyspy Vanuatu  od $690,� w tym:
przelot w obie strony � 4 noce zakwaterowania � �niadania.

Przyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domu
Kontakt:  Janina Fabjanowska tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898
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teø inwigilacji partii politycznych przez UOP [Urzπd
Ochrony PaÒstwa].
(Donosy, 15.4.1999)
Sport
Marieta Gotfryd zdoby≥a w hiszpaÒskiej La Corunie
brπzowy medal w dwuboju wagi 58 kg mistrzostw
Europy w podnoszeniu ciÍøarÛw.
(Donosy, 16.4.1999)
Opady úniegu
przedwczoraj ogarnÍ≥y po≥udniowo-wschodniπ PolskÍ,
wczoraj siÍgnÍ≥y do Warszawy. Pod ciÍøarem mokrego
úniegu przewraca≥y siÍ drzewa, a z nimi linie energetyczne
i telefoniczne. Wiele miejscowoúci nie ma prπdu - nawet
ca≥e powiaty.
(Donosy, 21.4.1999)
Kolejny wariant
projektÛw odp≥atnoúci za studia wyøsze przewiduje, øe
studia dzienne pozostanπ nadal bezp≥atne, ale p≥atne bÍdπ
mog≥y byÊ np. egzaminy. Jakoú nie wyobraøam sobie
studiÛw bez egzaminÛw...
Donosy, 21.4.1999)
Prezes Zwiπzku PolakÛw na Bia≥orusi
zosta≥ skazany na grzywnÍ w wysokoúci 115 milionÛw
rubli (1200 z≥, mniej wiÍcej roczny zarobek przeciÍtnego
Bia≥orusina) za zorganizowanie Ñnielegalnej pikietyî i
obrazÍ urzÍdnikÛw paÒstwowych. Tadeusz Gawin
zapowiedzia≥ odwo≥anie i dalszπ walkÍ o rozwÛj
polskiego szkolnictwa na Bia≥orusi.
(Donosy, 22.4.1999)
Sejm przyjπ≥
nowelizacjÍ kodeksÛw rodzinnego i opiekuÒczego, dziÍki
ktÛrej w polskim prawie pojawi siÍ instytucja separacji
ma≥øeÒskiej. Separacja bÍdzie mieÊ skutki prawne

podobne jak rozwÛd, ale ma≥øonkowie pozostajπcy w
separacji nie bÍdπ mogli zawrzeÊ innego zwiπzku
ma≥øeÒskiego. Sπd bÍdzie mia≥ prawo orzec, z kim majπ
pozostaÊ dzieci oraz kto ma p≥aciÊ alimenty. Poprawki
do ustaw musi jeszcze zatwierdziÊ Senat i Prezydent RP.
(Wiadomoúci Dnia, 23.4.1999)
Mieszkaniec Jeleniej GÛry
zablokowa≥ obwodnicÍ miasta i zaczπ≥ pobieraÊ op≥aty
za przejazd (2 z≥ za ca≥odzienny bilet). Twierdzi, øe
obwodnicÍ wybudowano w latach í70 czÍúciowo na jego
ziemi, nie dajπc mu øadnego odszkodowania - wiÍc
kawa≥ek naleøy do niego. Policja usunÍ≥a blokadÍ po
kilku godzinach.
(Donosy, 27.4.1999)
Niemiecka policja
zatrzyma≥a dwÛch polskich ochroniarzy, poszukiwanych
w Polsce za styczniowπ kradzieø miliona dolarÛw - z
konwoju, ktÛry sami ochraniali.
(Donosy, 29.4.1999)
W Krakowie
dwa koncerty w Koúciele Mariackim zagrali
Filharmonicy BerliÒscy. Telewizja transmitowa≥a na ca≥y
úwiat.
(Donosy, 4.5.1999)
ìSamoobronaî
ponownie wybra≥a na szefa Andrzeja Leppera. Na
zjeüdzie dominowa≥ poglπd, øe Ñobecnπ w≥adzÍ trzeba
biÊ w mordÍî.
(Donosy, 6.5.1999)
Brytyjski historyk Norman Davies
zosta≥ odznaczony Krzyøem Wielkim Orderu Zas≥ugi.
Odznaczenie to wrÍczy≥ mu premier Jerzy Buzek
podczas Polskich SpotkaÒ Europejskich w Warszawie.
(Wiadomoúci Dnia, 7.5.1999)
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