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Z kartek historii: Ko³o Polek w Kanberze go�ci Prezesa Rady
Ministrów Rz¹du R.P. na Uchod�stwie (pó�niejszego Prezydenta

R.P.) Kazimierza Sabbata z Ma³¿onk¹, 2.2.1984 roku
fofot. z archiwum Ko≥a Polek
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W czerwcowym przeglπdzie úwiadomie pominπ≥em
wydarzenie, ktÛre mia≥o dla polskiej spo≥ecznoúci
wierzπcej najwiÍksze znaczenie w tym roku - zapewne
siÍ PaÒstwo domyúlajπ, øe chodzi tu o wizytÍ Papieøa
Jana Paw≥a II-ego w ojczystym Kraju. W czasie gdy
pisa≥em poprzedni przeglπd dobiega≥a ona koÒca, ale
chcia≥em aby ocenÍ tej wizyty dokonaÊ z dystansu czasu,
dlatego czyniÍ to dopiero teraz. Jego åwiπtobliwoúÊ do
Polski przyby≥ po raz Ûsmy i by≥ to najd≥uøszy pobyt Ojca
åwiÍtego w Polsce, bo trwa≥a aø 11 dni.

Pobyt Jana Paw≥a II-ego w Ojczyünie pe≥en by≥
dramatyzmu, bo i pogoda nie sprzyja≥a do wielkich
spotkaÒ na otwartej przestrzeni i zdrowie Papieøa dawa≥o
znaÊ o sobie. Ale w ciπgu trwania tej wizyty z publikacji
krajowych jak i doniesieÒ agencyjnych przebija≥o jedno
odczucie, øe tak jak Papieø chcia≥ odwiedziÊ jak najwiÍcej
miejsc, tak i Polacy w jak najwiÍkszej liczebnoúci byli
obecni na spotkaniach czy teø uroczystoúciach w ktÛrych
bra≥ udzia≥ Ojciec åwiÍty.

Dziennikarze zastanawiali siÍ nad powodem tego
zjawiska. Bowiem w obecnej Polsce ñ wolnej i
demokratycznej, zachodzπ czasami sytuacje
zaprzeczajπce ogÛlnej przyjÍtej poboønoúci
spo≥eczeÒstwa. Wynika to bowiem z tego, øe w Polsce
ciπgle trwa proces budowy demokratycznego paÒstwa,
øe demokracja jest pojmowana bardzo opacznie, no, bo
nie ma jeszcze takiej tradycji jak w krajach Europy
Zachodniej. A poza tym jest oczywiste, øe tworzenie
czegoú nowego zawsze jest pe≥ne dramatyzmu
wynikajπcego nie tylko z braku doúwiadczenia tak
rzπdzπcych jak i rzπdzonych, ale wynika rÛwnieø ze
s≥aboúci zasad i s≥aboúci charakteru ludzkiego. A b≥Ídy
pope≥niajπ wszyscy ale przyznajπ siÍ do nich nieliczni.
Dlatego wizyta Ojca åwiÍtego w Polsce oczekiwana by≥a
jako impuls dla PolakÛw, ktÛrzy w tych nowych
warunkach czÍsto siÍ pogubili i czekali na s≥owa tego,
ktÛry jest najwyøszym autorytetem moralnym i to nie
tylko dla wierzπcych katolikÛw, jest uznawanym
autorytetem przez wszystkich ludzi.

Wizyta papieska, ktÛrej g≥Ûwne przes≥anie moøna by≥o
streúciÊ s≥owami Jana Paw≥a II-ego ÑNIE MA
WOLNOåCI BEZ MI£OåCIî, mia≥a wp≥ynπÊ na
z≥agodzenie wielu zadraønieÒ, mia≥a przywo≥aÊ w
spo≥eczeÒstwie chwilÍ refleksji ñ po prostu wnieúÊ dozÍ
zdrowego rozsπdku. Papieø po raz pierwszy zawita≥ do
polskiego Parlamentu gdzie to do zebranych pos≥Ûw i
senatorÛw przemÛwi≥, i powiedzia≥ miÍdzy innymi:

ÑMoøemy byÊ wdziÍczni Opatrznoúci Boøej za to
wszystko, co uda≥o siÍ nam osiπgnπÊ dzieki szczeremu
otwarciu serc na ≥askÍ Ducha Pocieszyciela. Sk≥adam
dziÍki Panu historii za obecny kszta≥t polskich przemian,
za úwiadectwo godnoúci i duchowej niez≥omnoúci tych
wszystkich, ktÛrzy w tamtych trudnych dniach byli
zjednoczeni tπ samπ troskπ o prawa cz≥owieka, tπ samπ
úwiadomoúciπ, iø moøna øycie w naszej Ojczyünie
uczyniÊ lepszym, bardziej ludzkim. Jednoczy≥o ich
g≥Íbokie przekonanie o godnoúci kaødej osoby ludzkiej.
Dzisiaj zosta≥o wam powierzone tamto dziedzictwo
odwaønych i ambitnych wysi≥kÛw, podejmowanych w
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Polski Komitet Radiowy
Kanberski program radiowy w jêzyku polskim w
pa�mie FM 103,1MHz (CMS Community Radio)
serdecznie zaprasza naszych Rodaków do
odbiorników radiowych w ka¿dy poniedzia³ek w
godzinach od 19.00 do 20.00. Adres Rozg³o�ni:
CMS Community Radio, Polish Language Pro-
gram,  27 Mulley St. Holder A.C.T. 2611
Nr. telefonu pod który mo¿na dzwoniæ nawet
podczas audycji:  02-62874347.
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

OWCZE SKÓRY
PLUSZOWE MISIE

FLOWERING GUM
WEETANGERA

TEL. 62547048 FAX 62547913

AUSTRALIJS
KIE

KOALE

WYROBY MIEJSCOWE

imiÍ najwyøszego dobra Rzeczpospolitej. Od was zaleøy,
jaki konkretny kszta≥t przybieraÊ bÍdzie w Polsce
wolnoúÊ i demokracjaÖ Przypadajπca w tym roku
szeúÊdziesiπta rocznica wybuchu drugiej wojny
úwiatowej oraz dziesiπta rocznica uzyskania wolnoúci
i niepodleg≥oúci, winna staÊ siÍ okazjπ dla wszystkich
PolakÛw do refleksji nad darem wolnoúci Ñdanejî i
jednoczeúnie Ñzadanejî. Wolnoúci wymagajπcej
nieustannego wysi≥ku w jej umacnianiu i
odpowiedzialnym przeøywaniu. Niech wspania≥e
úwiadectwo mi≥oúci Ojczyzny, bezinteresownoúci i
heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, bÍdπ
wyznaniem dla zbiorowego poúwiÍcenia wielkim
narodowym celom, gdyø najwspanialszym wype≥nieniem
wolnoúci jest mi≥oúÊ, ktÛra urzeczywistnia siÍ w oddaniu
i s≥uøbie.î

I wydawa≥o siÍ, øe w tych dniach te s≥owa Papieøa
odniosπ skutek, spowodujπ uspokojenie nastrojÛw,
wniosπ chwilÍ refleksji i zastanowienia. Tak siÍ wydawa≥o
gdy czyta≥em na ≥amach warszawskiej GAZETY
POLSKIEJ s≥owa jej redaktora naczelnego Piotra
Wierzbickiego, cz≥owieka, ktÛry z moich obserwacji jego
wypowiedzi przez ostatnie 10 lat nie naleøa≥ do ludzi
szukajπcych pokojowych rozwiπzaÒ, raczej, jak to siÍ
mÛwi, dolewa≥ oliwy do ognia. Swojπ drogπ ciekaw jestem
jak d≥ugo s≥owa Piotra Wierzbickiego bÍdπ
zobowiπzywa≥y jego samego, w kaødym bπdü razie po
wyjeüdzie Papieøa sezon wakacyjny nie przeszkodzi≥, aby
znÛw co aktywniejsi Ñlustratorzyî i Ñposzukiwacze agentÛw
wúrÛd swoichî ruszyli do boju.

Wciπø atakowano premiera Jerzego Buzka mimo, øe
sπd lustracyjny oddali≥ jako bezpodstawne pomÛwienie
go o niecne czyny. Aktywni poszukiwacze Ñprawdyî
znaleüli nowy obiekt, tym razem w osobie vice-premiera
i ministra Spraw WewnÍtrznych i Administracji Janusza
Tomaszewskiego. DowodÛw nie by≥o, ale by≥y
pomÛwienia i to ze strony Ñswoichî z w≥asnej partii, z
w≥asnego úrodowiska. Dopomogli temu rÛwnieø ci,
ktÛrym wszystko co wiπøe siÍ z  SOLIDARNOåCI•  a w
szczegÛlnoúci z tπ dawnπ stoi, sta≥o i staÊ bÍdzie koúciπ
w gardle.

Przyk≥ad: odebranie przez Ministerstwo koncesji
Konsalnetowi-najwiÍkszej polskiej firmie ochroniarsko-
detektywistycznej (utworzonej przez Jerzego
Koniecznego, szefa UrzÍdu Ochrony PaÒstwa podczas
rzπdÛw koalicji SLD-PSL), zatrudniajπcej wielu by≥ych
oficerÛw s≥uøb specjalnych PRL. W sprawie Konsalnetu
mia≥ interweniowaÊ w MSWiA prominentny polityk z
pa≥acu prezydenckiego. BezskutecznoúÊ tej interwencji
mia≥a sk≥oniÊ czÍúÊ mediÛw, podlegajπcych wp≥ywom
pa≥acu prezydenckiego, do nag≥oúnienia sprawy
oúwiadczenia lustracyjnego szefa MSWiA, gdy
tymczasem wniosek rzecznika interesu publicznego do
Sπdu Lustracyjnego ma dotyczyÊ nie vice-premiera
Tomaszewskiego, lecz jednego z by≥ych ministrÛw rzπdu
Jerzego Buzka. Ale pÛki co, Janusz Tomaszewski z godnie
z dyscyplinπ partyjnπ do czasu wyjaúnienia sprawy nie
moøe pe≥niÊ funkcji paÒstwowych, wiÍc musia≥ podaÊ
siÍ do dymisji.

Moøna tylko zadaÊ sobie pytanie: I komu to wysz≥o na
korzyúÊ? Przyglπdajπc siÍ temu wszystkiemu we
wrzeúniu 1999 roku, na trzy miesiπce przed nowym

Millenium, moøna sobie zadaÊ pytanie: dokπd nasza
cywilizacja zdπøa? Czy etyka i moralnoúÊ w swoim
encyklopedycznym znaczeniu sπ juø tylko suchymi
definicjami na papierze?

Oczywiúcie ca≥e sploty wydarzeÒ nie dotyczπ tylko
jednego kraju, to dzieje siÍ prawie wszÍdzie. Skrajne
przyk≥ady ostatnich miesiÍcy mieliúmy w Kosowie,
aktualnie z bezsilnoúciπ úledzimy tragediÍ Wschodniego
Timoru. Jest faktem, øe zawsze na prze≥omie wieku
wystÍpowa≥y dramatyczne zmiany, czy to spo≥eczne czy
teø polityczne, mia≥y miejsce rewolucje techniczne.
Zapewne i my takie czasy obecnie przeøywamy, ale ze
wzglÍdu na naszπ obecnoúÊ nie jesteúmy w stanie spojrzeÊ
na nie z dystansem. Dlatego jedyne co nam pozostaje to
nasza wiara, nasz optymizm i mimo wszystko zaufanie
do innych ludzi, bo przecieø sami jesteúmy tylko ludümi.

KoÒczπc ten wybiorczy i filozoficzny przeglπd
niektÛrych wydarzeÒ, przytoczÍ s≥owa starego
powiedzenia, ktÛre od wiekÛw jest w≥asnoúciπ naszej
cywilizacji: POØYJEMY ñ ZOBACZYMY.

Arkadiusz Fabjanowski
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5

Grono nauczycielskie Szko³y Polskiej na Phillip
podczas akademii �wiêta ¯o³nierza

fot. K. Ku³akowski-Rupert

O tym jak czas szybko mija úwiadczy to, øe kolejne
wydanie ÑKroniki Poloniiî przed nami i szansa na
poinformowanie naszych czytelnikÛw o wydarzeniach,
ktÛre mia≥y miejsce ostatnio.

Nie by≥o ich zbyt duøo, a w kaødym razie nie tyle ile
mog≥o by byÊ, nie mniej coú siÍ dzia≥o i to za sprawπ
grupy ludzi ktÛra stara siÍ wprowadziÊ trochÍ
urozmaicenia w nasze øycie.

W lipcu goúciliúmy w naszym klubie dzieci z Bia≥orusi,
ktÛre zaskoczy≥y i zaimponowa≥y poziomem
przygotowania i wykonania programu s≥owno-
muzycznego zarÛwno od strony treúci jak i piÍknego
jÍzyka polskiego.

Wszyscy obecni na koncercie byli zachwyceni
wykonaniem ca≥ego programu i gromkimi brawami
nagradzali wystÍpujπcπ grupÍ. Jesteúmy przekonani, øe
gdziekolwiek zespÛ≥ wystÍpowa≥ w Australii, wszÍdzie
spotyka≥ siÍ z podziwem i ciep≥ym przyjÍciem, bo na takie
zas≥uøy≥.

W sierpniu jak co roku SPK zorganizowa≥o ÑDzieÒ
Øo≥nierzaî. Uroczystπ akademiÍ uúwietni≥
okolicznoúciowy program, przygotowany przez uczniÛw
szko≥y polskiej w Phillip. Wszystkim dzieciom i
m≥odzieøy oraz gronu nauczycielskiemu, ktÛrzy
wystπpili w programie a przedtem pracowali nad jego
przygotowaniem, naleøπ siÍ s≥owa uznania i
podziÍkowania. Mamy nadziejÍ, øe jeszcze nie raz bÍdzie
okazja do spotkania pokoleÒ na takich imprezach i cieszy
nas to, øe zarÛwno starsza jak i m≥odsza widownia ma
moøliwoúÊ do wspÛlnego spÍdzenia czasu. PoczÍstunek
jaki zosta≥ przygotowany dope≥ni≥ mi≥π atmosferÍ i by≥o
to popo≥udnie wspÛlnego úwiÍtowania.

W tym miejscu chcielibyúmy bardzo serdecznie
podziÍkowaÊ wszystkim Paniom z Ko≥a Polek, ktÛre
w≥oøy≥y sporo pracy w przygotowanie posi≥ku a stÛ≥
wyglπda≥ tak atrakcyjnie, øe nie sposÛb by≥o nie mieÊ
apetytu i nie skusiÊ siÍ na sprÛbowanie wszystkiego.

Po tych towarzyskich spotkaniach nasta≥ czas na

powaøniejsze wydarzenie a mianowicie zakoÒczy≥a siÍ
kolejna kadencja dzia≥alnoúci Zarzπdu Ko≥a i odby≥o siÍ
Walne Zebranie cz≥onkÛw SPK.

Obecni na zebraniu cz≥onkowie Ko≥a otrzymali pe≥nπ
informacjÍ na temat sytuacji Stowarzyszenia i tego co
zosta≥o zrobione na przestrzeni minionej kadencji. Mimo
nie najlepszej kondycji finansowej Ko≥a i obaw co do jego
przysz≥oúci, zaskoczeniem by≥ brak dyskusji i
zainteresowania w ktÛrym kierunku bÍdziemy dalej
zmierzali. Wybrany zosta≥ ten sam sk≥ad Zarzπdu i
ustalono, øe w najbliøszym czasie przygotowany bÍdzie
plan co do dalszych losÛw Ko≥a o czym cz≥onkowie bÍdπ
powiadomieni, aby mog≥y byÊ podjÍte ostateczne decyzje.

RÛwnolegle do prac nad propozycjami odnoúnie naszej
przysz≥oúci w toku sπ przygotowania do powitania
nowego millennium na zabawie sylwestrowej, ktÛrπ
organizuje tym razem nasze Ko≥o. O szczegÛ≥ach
bÍdziemy informowaÊ na bieøπco i na tyle wczeúnie aby
kaødy, kto zechce powitaÊ Nowy Rok w naszych progach,
mia≥ takπ moøliwoúÊ. Juø teraz moøemy zapewniÊ, øe
zapowiada siÍ na udanπ zabawÍ i organizatorzy do≥oøπ
wszelkich staraÒ aby tak by≥o.

Pozostaje zatem zachÍciÊ wszystkich do udzia≥u w niej
i úledzenia informacji na ten temat.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Dzieci Szko³y Polskiej na Phillip w Klubie SPK
podczas akademii �wiêta ¯o³nierza

fot. K. Ku³akowski-Rupert



Wrzesieñ 1999 5

Polska Szko³a w Belconnen
Nowinki

dalszy ci¹g na str. 14

Nawet nie obejrzeliúmy siÍ jak minÍ≥o I-sze pÛ≥rocze
roku szkolnego 1999.  Czas niestety nieub≥agalnie
leci naprzÛd, czasami brak nam go, choÊ staramy
siÍ zrealizowaÊ wszystkie zamierzone cele.

W tym roku szkolnym wprowadziliúmy nowe gry
komputerowe z zakresu polskiej ortografii i gramatyki,
jak rÛwnieø nowe podrÍczniki.  PodrÍczniki te
sprowadziliúmy z Kanady ñ pracuje na nich ca≥a Polonia
oraz czÍúÊ szkÛ≥ polonijnych w USA.  Sπ one doskonale
dostosowane do potrzeb dzieci, ze wzglÍdu na wiek i
poziom zaawansowania i zainteresowania.   NiektÛre
szko≥y polonijne w Australii (np  w Adelajdzie, Brisbane,
Newcastle) zainteresowaly siÍ stosowanymi przez nas
metodami nauczania jak rÛwnieø podrÍcznikami.

Kierowniczka naszej Szko≥y, pani Maryla RzÍúnicka
wrÛci≥a juø do pracy w szkole po d≥uøszej nieobecnoúci.
KoÒczy siÍ juø okres polskich wakacji, wiele naszych
dzieci jak rÛwnieø nauczycielka naszej Szko≥y, pani Ula
Pietkiewicz oraz zastÍpca kierownika, pani Beata Tworek-
Matuszkiewicz wraz z dzieÊmi pojechali na ten okres do
Polski.  Moøemy niestety tylko im pozazdroúciÊ, bo
pogoda w Polsce tego lata by≥a wspania≥a.  Wszystko co
dobre niestety szybko siÍ koÒczy i wkrÛtce wszyscy
powrÛcπ z wojaøy, opowiedzπ nam swoje wraøenia i
nowe doúwiadczenia.  Dzieci z pewnoúciπ powiÍkszπ
swoje wiadomoúci z zakresu geografii i historii Polski.
Czekamy na nich z niecierpliwoúciπ, zw≥aszcza na paniπ
BeatÍ, ktÛra zakupi≥a dla nas nowe programy
komputerowe oraz kilka gier dydaktycznych

Szko≥a nasza przygotowuje takøe dzieci w ramach zajÍÊ
teatralnych do fina≥owego sprawdzianu aktorskiego.  Nie
wiemy jeszcze jaki kszta≥t obierze nasz wystÍp, poniewaø
nad tym jeszcze pracujemy .  Jest to praca twÛrcza dzieci
jak rÛwnieø prowadzπcej te zajÍcia, pani Liliany Bogatko.
Czasu jest ma≥o, gdyø czÍúÊ m≥odych i zdolnych aktorÛw
przebywa za granicπ, ale moøe to i lepiej, poniewaø wrÛcπ
z nowymi wraøeniami a to bardzo sie liczy.  Dzieci bÍdπ
mog≥y wnieúÊ coú nowego i wzbogaciÊ esencjÍ
przedstawienia.  Nie wiemy jeszcze czego moøemy siÍ
dok≥adnie spodziewaÊ, ale na pewno warto to bÍdzie
obejrzeÊ.  Juø dziú zapraszamy. Teraz koncentrujemy sie
w swojej pracy nad ruchem scenicznym, ekspresjπ twarzy,
a s≥owo polskie bÍdzie uwieÒczeniem tego ca≥ego trudu.
Jeszcze nie wiemy czy bÍdzie to poezja, czy proza, za co
ogromnie przepraszamy.

W zwiπzku z tym, øe z poprzednim kierownikiem
szko≥y polskiej w Phillip, panem Wojciechem
Wierzbickim nawiπzaliúmy juø niÊ wspÛ≥pracy na polu
dydaktyczno-metodyczno-organizacyjnym, mamy
nadziejÍ, øe obecne kierownictwo Szko≥y bÍdzie
kontynuowaÊ wspÛ≥pracÍ z nami.  WspÛ≥praca taka tylko
podniesie poziom naucznia w obu szko≥ach o czym wie
kaødy doúwiadczony pedagog.

Szko≥y etniczne prÛbujπ na rÛøne sposoby zarobiÊ
pieniπøki na swoje utrzymanie (w obecnym roku
szkolnym otrzymaliúmy jedynie dotacjÍ od Ko≥a Polek
w Kanberze, za co jeszcze raz serdecznie dziÍkujemy).
Naszym kolejnym pomys≥em jest pieczenie w kaødπ
sobotÍ ciasta i sprzedawanie go w Klubie Polskim SPK
(radzimy sprÛbowaÊ, wypieki sπ doskona≥e) przez paniπ

Plebiscyt na NajwiÍkszych PolakÛw
W pierwszym semestrze klasa 11 przerabia≥a miÍdzy
innymi modu≥ ÑWielcy Polacyî. Na zakoÒczenie modu≥u
uczniowie mieli wybraÊ w kolejnoúci trzech najwiÍkszych
PolakÛw i wybÛr swÛj uzasadniÊ.
Po zsumowaniu punktÛw za najwiÍkszego Polaka uznano
MariÍ Curie-Sk≥odowskπ, drugie miejsce zajπ≥ Papieø, Jan
Pawe≥ II, a na trzecim miejscu znaleüli siÍ Miko≥aj
Kopernik i úwiÍty Maksymilian Kolbe. OprÛcz tego
wymieniano jeszcze Fryderyka Szopena, Tadeusza
KoúciuszkÍ i Lecha Wa≥ÍsÍ.
A oto co pisa≥a nasza m≥odzieø w usasadnieniu swojego
wyboru. Cytaty pochodzπ z prac Doroty Olejniczak, Joli
SamoÊ, Ilony KrÛlikowskiej, Julii Orzeszko, Tomka
Kobia≥ki i Kamili JÛüwik.

Maria Curie-Sk≥odowska
By≥a chemikiem i fizykiem. By≥a pierwszπ kobietπ, ktÛra
dosta≥a dwie Nagrody Nobla. By≥a pierwszπ kobietπ
profesorem na Uniwersytecie Paryskim, Sorbonie.
Odkry≥a pierwiastki promieniotwÛrcze rad i polon.
Odda≥a swoje øycie dla nauki. Jedna z najs≥awniejszych i
najlepszych naukowcÛw.
Utorowa≥a drogÍ w naukach úcis≥ych dla wielu
naukowcÛw i przyczyni≥a siÍ do postÍpu wiedzy w ogÛle.
Jej osiπgniÍcia, jako kobiety, sπ szczegÛlnie godne
podziwu, gdyø kobiety w tych czasach mia≥y niewiele
do powiedzenia w naukach úcis≥ych.

Jan Pawe≥ II
Pierwszy Polak wybrany papieøem. By≥ najm≥odszym
biskupem a pÛüniej kardyna≥em w Polsce, czym zdradza≥
swÛj ogromny potencja≥.
Zwierzchnik Koúcio≥a Katolickiego, ktÛry odda≥ swoje
ca≥e øycie dla Boga i dla ludzi.
Jan Pawe≥ II jest najbardziej znanym Polakiem na úwiecie.
Jest nie tylko znanym i adorowanym przez 1 miliard
katolikÛw na ca≥ym úwiecie, ale prawie ca≥y úwiat go zna
i uwaøa za wielkiego, mπdrego i dobrego cz≥owieka.

åwiÍty Maksymilian Kolbe
Kaødy z nas ma mocny instynkt samozachowawczy.
Ojciec Maksymilian bez wahania odda≥ swe øycie za
innego cz≥owieka, ojca i mÍøa.
Uspokaja≥ wielu wspÛ≥wiÍüniÛw w obozie
koncentracyjnym w OúwiÍcimiu poprzez swojπ modlitwÍ
i obecnoúÊ.
W okresie miÍdzywojennym dba≥ o rozwÛj religii
katolickiej, a w szczegÛlnoúci przyczyni≥ siÍ do rozwoju
kultu Matki Boøej Niepokalanej.
Og≥oszony úwiÍtym przez KoúciÛ≥ katolicki.

Miko≥aj Kopernik
By≥ twÛrcπ teorii heliocentrycznej, tzn., øe S≥oÒce jest cen-
trum uk≥adu systemu s≥onecznego i øe Ziemia wraz z
innymi planetami krπøy wokÛ≥ niego. Do tego czasu
ludzie wierzyli, øe to Ziemia jest w centrum uk≥adu
planetarnego.

Polska Szko³a na Phillip

KolaÒskπ-Ca≥kÍ, ktÛra takøe prowadzi nasz sklepik
szkolny.  Za tÍ bezinteresownπ pomoc serdecznie Jej
dziÍkujemy.  Jednoczeúnie dziÍkujemy wszystkim
rodzicom za zaangaøowanie i wspÛ≥pracÍ w bieøπcym
roku szkolnym.

Za RadÍ Szkolnπ,
Teresa Zubowicz
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W zwiπzku z przypadajπcπ w sierpniu tego roku 40-tπ
rocznicπ powstania Ko≥a Polek, zamiast sprawozdania
zamieszczamy wyjπtki z pracy maturalnej z jÍzyka
polskiego, studentki szko≥y polskiej na Phillip, panny
Doroty Suchomskiej.  Jest to intersujπce naúwietlenie
naszej dzia≥alnoúci przez osobÍ bezstronnπ z m≥odego
pokolenia.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KO£O POLEK

Ko≥o Polek istnieje i pracuje na terenie Kanberry od
sierpnia 1959 r.  Powsta≥o przy Klubie Polskim pierwszej
polskiej organizacji w Kanberze.  Inicjatorkami by≥y Zofia
Zawartko i Magdalena de Waldorf.  DoúÊ duøa grupa
trzyma≥a siÍ razem przez lata.  Entuzjazm i

40-lecie KO£A POLEK
bezinteresownoúÊ dawa≥y duøe wyniki.  Niesiono pomoc
materialnπ i moralnπ emigrantom w Australii, jak
rÛwnieø Rodakom w Kraju.

Ko≥o ma swÛj statut, ktÛry jest przewodnikiem pracy.
Oto kilka punktÛw z niego:

d) Kaøda Polka jest zawsze gotowa przyjúÊ z pomocπ
w pracy polskim organizacjom spo≥ecznym, a w
szczegÛlnoúci m≥odzieøowym, oúwiatowym i
charytatywnym.

e) Obowiπzkiem moralnym kaødej Polki jest
naleøenie do polskiej organizacji kobiecej i branie
czynnego udzia≥u w jej pracy.

Pierwszπ prezeskπ zosta≥a wybrana Helena Cisz.
NastÍpne to: Zuzanna Modrak, Helena Groncka i przez
kilkanaúcie lat Magdalena de Waldorf.  Sekretarkami by≥y
Zofia Zawartko, Romana Wiszik, Kazimiera Safader,
Helena Magdulska, Irena Horky i od wielu lat Helena
WodziÒska.  Naleøy rÛwnieø wymieniÊ ZofiÍ Janiszewskπ
i JaninÍ MilaÒczuk, d≥ugoletnie skarbniczki, oraz AnnÍ
ZiÛ≥kowskπ, Ludmi≥Í Zawartko, LeonardÍ Zapaúnik i ú.p.
ZofiÍ Nowak - wiceprezeski.

Poczπtkowo Ko≥o Polek rozwija≥o swπ dzia≥alnoúÊ przy
Klubie Polskim, a gdy ten przesta≥ istnieÊ, pracowa≥o
przez pewien czas samodzielnie, pozostajπc zawsze w
úcis≥ej wspÛ≥pracy ze Zjednoczeniem Polek w Sydney pod
przewodnictwem inø. Marii Krupskiej.

Po wybudowaniu Klubu Or≥a Bia≥ego, Ko≥o Polek sta≥o
siÍ sekcjπ tegoø klubu z zachowaniem ca≥kowitej
samodzielnoúci.  Z biegiem lat liczba cz≥onkiÒ zmienia≥a
siÍ z rÛønych powodÛw.  Do Polski wrÛci≥a inicjatorka i
za≥oøycielka   Zofia   Zawartko,   Kazimiera   Safader  iInicjatorki Ko³a Polek w Kanberze w sierpniu 1959 roku.

Zofia Zawartko, pó�niej sekretarz Ko³a, oraz Magdalena
de Waldorf, pó�niej d³ugoletnia prezeska Ko³a

Po¿egnanie ks. Warzechy, d³ugoletniego duszpasterza Polonii kanberskiej,
przez Ko³o Polek w po³owie lat 1960-tych

 ci¹g dalszy obok
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy
A. Baranowa.  Do Queensland przenios≥y siÍ Zofia
Janiszewska, Regina Kopras i E. Kwiatkowska, do
Adelajdy Ewa Gruszka.

Przez lata g≥Ûwnym i naczelnym celem i zadaniem, tak
jak i kaødej innej organizacji polonijnej by≥o dπøenie do
odzyskania niepodleg≥oúci naszej Ojczyzny.  W ramach
tych wielkich celÛw jak i szarych codziennych zadaÒ
charytatywnych, Ko≥o Polek zawsze wspÛ≥pracowa≥o z
polskimi jak i z australijskimi organizacjami: Good
Neighbour Council, a po jego rozwiπzaniu z Migrant Re-
source Centre, Ethnic Communities Council, Life Line itp.

Powaøne zas≥ugi Ko≥o ma w zbiÛrkach na pomoc dla
dotkniÍtych klÍskami øywio≥owymi na ca≥ym úwiecie.  W
ramach pomocy dla Kraju wysy≥ano paczki z odzieøπ,
øywnoúciπ, lekarstwami i pieniπdze na rÛøne cele m.in.
na ÑPowodzianî.

W latach 60-tych Ko≥o bardzo pomog≥o w
zagospodarowaniu siÍ polskich misjonarzy w Nowej
Gwinei.

W okresie Solidarnoúci i stanu wojennego, a wiÍc w
okresie wielkiego napiÍcia i wielkich oczekiwaÒ, Ko≥o
bra≥o udzia≥ w protestach i manifestacjach, zbiÛrkach i
akcjach finansowej pomocy dla spo≥eczeÒstwa w Kraju
w szczegÛlnoúci w akcji ÑHelp Poland Liveî.

W okresie najwiÍkszego nasilenia przyjazdÛw Nowej
Polonii (lata 80-te), urzπdzano spotkania zapoznawcze
w Klubie i w domach prywatnych.

Od lat tradycjπ Ko≥a jest udzia≥ w obchodach Australia
Day i Canberra Day.  Jest to propagowanie zwyczajÛw i
folkloru polskiego w australijskim úrodowisku.  OprÛcz
tego daje to znaczne dochody z urzπdzanej sprzedaøy
przysmakÛw polskiej kuchni.

Do duøego rozkwitu Ko≥o dosz≥o w pÛünych latach 60-
tych.  ZaczÍ≥o siÍ od obchodÛw 1000-lecia Polski

ChrzeúcijaÒskiej.  Wk≥adem do tego to udzia≥ w
ufundowaniu Polskiego KsiÍgozbioru dla studium jÍzyka
polskiego na Australijskim Uniwersytecie Narodowym.
NastÍpnie seria odczytÛw na tematy historyczne,
polityczne, polskiej kultury i wielki ÑBal Millenniumî.

Od pierwszych lat swego istnienia Ko≥o Polek
urzπdza≥o i bra≥o udzia≥ w wystawach w celu krzewienia
polskiej sztuki ludowej, malarstwa, rzeüby, ceramiki,
miejscowych i zamiejscowych artystÛw.  Tutaj naleøy
wspomnieÊ úp. dra Feliksa Dangla, malarza kresÛw i
wileÒszczyzny, oraz øyjπcπ wúrÛd nas JadwigÍ Tupalskπ,
ktÛrej portrety, obrazy i rzeüby zdobiπ nasze domy,
obydwa kluby, wiele koúcio≥Ûw i budynkÛw w ca≥ej
Australii.

Ko≥o Polek urzπdza≥o koncerty, sprowadza≥o artystÛw
miejscowych i z Polski.  Do dziú popiera kanberskπ grupÍ
tanecznπ ÑWielkopolskaî, polskie orkiestry, grupy i chÛry
m≥odzieøowe,  PiÍknym akcentem dzia≥alnoúci Ko≥a jest
wspÛ≥praca i pomoc finansowa polskim szko≥om.

Ko≥o zaprasza corocznie na tradycyjne imprezy: wigiliÍ,
jajko wielkanocne, i zabawy, rÛwnieø dzieciÍce w
przesz≥oúci.  W pewnym okresie istnia≥ teatr dzieciÍcy,
prowadzony przez úp. HannÍ Czajor.  W 1985
zorganizowano imprezÍ dla podkreúlenia
miÍdzynarodowego roku m≥odzieøy.

Zawsze wspierano Fundusz Wieczysty.  Dawano ofiary
na rÛøne cele jak: Komitet Obrony RobotnikÛw w Polsce,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Ociemnia≥ych
w Laskach i chore dzieci w Polsce.  Wspierano
harcerstwo, chÛr m≥odzieøowy ÑSacrosongî prowadzony
przez Jana Kraciuka i EwÍ Dryl, audycje polskiego radia.
Wiele cz≥onkiÒ Ko≥a naleøa≥o do chÛru ÑEcho Ojczyznyî,
do kÛ≥ek rÛøaÒcowych, do S.P.K. Nr. 5, K.O.B. i innych
organizacji.  Ko≥o wspÛ≥pracuje z Duszpasterzami na

Uroczysto�æ 25-lecia Ko³a Polek w Klubie Or³a Bia³ego w 1984 roku, na któr¹ przyby³a równie¿ prezeska
Zjednoczenia Polek w Australii i Nowej Zelandii, Maria Krupska ze Sydney (siedzi w �rodku w ciemnej sukni)

dalszy ci¹g na str. 8
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy ze str. 7

Wystawa 200-lecia Australii pt. �Dorobek Polonii� -
Tydzieñ Polski, maj 1988. (Od lewej): Wies³aw Burzyñski,
Gra¿yna ¯urkowska, sekretarz Klubu Or³a Bia³ego
Tadeusz Dryl, koordynator wystawy Helena Wodziñska,
NN, prezes Rady Organizacji Polskich na ATS dr Jerzy
Klim, Józef Zawartko

zasadzie respektu i szacunku dla ich ofiarnej i powaønej
pracy.

Przez wiele lat prezes Magdalena de Waldorf by≥a
wspÛlnie z Romanem WodziÒskim reøyserem w
Kanberskim Teatrze.

Trzeba rÛwnieø wspomieÊ, øe za pracÍ w Kole Polek i
w innych organizacjach panie otrzymywa≥y powaøne
odznaczenia: Magdalena de Waldorf ÑZ≥oty Krzyø
Zas≥ugiî przyznany przez rzπd londyÒski, ÑMedal
Papieskiî za pracÍ spo≥ecznπ w okresie Millennium, oraz
ÑDyplom Uznaniaî od Biskupa W. Rubina, duszpasterza
emigracji, rÛwnieø za pracÍ millenijnπ.  Anna ZiÛ≥kowska
i Maria Skarbek otrzyma≥y srebrny medal Skarbu
Narodowego i srebrne odznaki SPK za pracÍ dla SPK.

Wizyta Wandy Pi³sudskiej, córki Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, w Klubie Or³a Bia³ego 1.12.1985 roku.  Obok
Wandy Pi³sudskiej siedzi prezeska Zjednoczenia Polek
w Australii i Nowej Zelandii, Maria Krupska

Wanda Hessler zosta≥a odznaczona medalem of the Or-
der of Australia (OAM) za pracÍ spo≥eczno charytatywnπ.
W styczniu 1999 r. Prezes Zjednoczenia Polek inø. Maria
Krupska zosta≥a rÛwnieø odznaczona medalem ÑOrder
of Australiaî (przypis. K.P.).

Ko≥o zawsze stara≥o siÍ respektowaÊ kaødego cz≥owieka
i kaødπ organizacjÍ, zawsze wyciπgajπc rÍkÍ do zgodnej
wspÛ≥pracy do starej i nowej Polonii.

Wielkπ stratπ by≥a úmierÊ Magdaleny de Waldorf, ktÛra
by≥a duszπ i motorem dzia≥ania przez wiele lat.  Pada≥y
pytania co siÍ stanie z Ko≥em Polek, kto przejmie
prezesurÍ, kto sobie poradzi z takim szerokim
wachlarzem pracy jaki rozwinÍ≥a poprzednia prezeska.
W trosce i obawie przed roz≥amem, na zebraniu

Ko³o Polek go�ci wnuczkê Henryka Sienkiewicza po jej odczycie pt. �Mój dziad Henryk�
w Klubie Or³a Bia³ego 16 czerwca 1987 roku

dalszy ci¹g obok
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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.
Komitet Balu Debiutantek podczas przywitania patrona

Balu, ambasadora RP dr Agnieszki Morawiñskiej

wyborczym panie jednog≥oúnie zgodzi≥y siÍ na oddanie
prezesury Leonardzie Zapaúnik, ktÛra duøo pracowa≥a
ze zmar≥π.  WybÛr by≥ trafny.  By≥ to rok 1985.

Z naszego grona odesz≥o juø wiele ....... szczegÛlnie
wspominamy ú.p. M. de Waldorf, Z. Zawartko, Z.
Nowak, St. Kral, I. Horki, I. Oziemkiewicz (przypis. K.P.).
Przyby≥o niewiele paÒ, wiÍkszoúÊ z tego samego
pokolenia.

W chwili obecnej, Ko≥o liczy 25 cz≥onkiÒ, (cyfry wed≥ug
stanu na 1999 rok).  Sπ to panie:

L. Zapaúnik, A. ZiÛ≥kowska, L. Zawartko, H.
WodziÒska, J. MilaÒczuk, I. Adamczewska, T. Nowak,
M.Tarchalska-Ciszowa, H. Groncka,

I. Tomaszewska, A. Broøek, W. Domaschenz, M.
Wojciechowska,

A. Wo≥k-Lewanowicz, K. KwaczyÒska, L. BrzeziÒska,
Z. Jamson, J. Cox,

I. ålaska-Bell, M. Skarbek, E. Mazurek, R. åliwinska, J.
Szyc, M. Gondek,

S. Wieczorek i R. Meinhold.

Bal Debiutantek zorganizowany przez Ko³o Polek w 1993 roku w Klubie Or³a Bia³ego.
Debiutantki z partnerami

Ko³o Polek - ci¹g dalszy Wszystkie panie jak zawsze m≥ode duchem, po dzieÒ
dzisiejszy pracujπ ofiarnie i bezinteresownie.

Sk≥ad zarzπdu jest nastÍpujπcy (aktualny przyp. K.P.):
Prezeska - Leonarda Zapaúnik
Wiceprezeski - Anna ZiÛ≥kowska i Ludmi≥a Zawartko
Sekretarz - Helena WodziÒska
Skarbnik - Janina MilaÒczuk
ProtokÛlant - Ida Adamczewska.
Grupa jest nadal prÍøna i solidarna.  Zebrania odbywajπ

siÍ raz w miesiπcu i koÒczπ siÍ pogawÍdkπ na tematy
aktualne i tematy z literatury.  Wszystkie decyzje na
zebraniach podejmowane sπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw.

W okresie ostatnich piÍciu lat, Ko≥o wspiera wydatnie
akcjÍ pomocy dla PolakÛw na Wschodzie, za
poúrednictwem ÑZjednoczenia Polekî i przez ÑFundacjÍ
Goniewiczaî.

W ostatnich latach powsta≥ w Kanberze Polski Oúrodek
Duszpasterski Towarzystwa Chrystusowego.
Wspieraniu tego celu, Ko≥o Polek poúwiÍci≥o wiele pracy
i pieniÍdzy.

ci¹g dalszy na str. 10
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy ze str.9
Ko≥o Polek w Kanberze jest organizacjπ niezwykle
aktywnπ i trudno znaleúÊ wydarzenie w ktÛrym ono nie
bra≥oby udzia≥u.  Dzia≥alnoúÊ Ko≥a jest widziana
wszÍdzie, wzbogaci≥a ona øycie Polonii w Kanberze,
przyczyni≥a siÍ do budowy wspÛ≥noty polonijnej i jest
wspania≥ym ambasadorem polskoúci na tym terenie.

Po latach mozolnej i bezintersownej pracy spo≥eczno-
charytatywnej wyraøam szacunek i uznanie wszystkim
Paniom z Ko≥a Polek za Ich wydajnπ i owocnπ pracÍ.

Dorota Suchomska
rok 1995

A oto kilka uzupe≥nieÒ o waøniejszych
wydarzeniach z ostatnich lat.
Ko≥o Polek nawiπza≥o kontakt z demokratycznπ
Ambasadπ R.P. w Australii.  Pierwsza Ambasador dr. A.
MorawiÒska, przyjÍ≥a patronat nad zorganizowanym
wspÛlnie z Wielkopolskπ i Klubem Or≥a Bia≥ego, Balem
Debiutantek w 1993 r.

Kontakty z nastÍpnym Ambasadorem dr. T.
Szumowskim i jego ma≥øonkπ p. Agatπ Szumowskπ, sπ
bardzo przyjemne.  Oboje okazujπ wiele øyczliwoúci i
duøo zainteresowania naszπ pracπ.

Ambasada sta≥a siÍ czπstkπ Polski dla wszystkich
PolakÛw w Australii.

W maju b.r. prezes K.P. Leonarda Zapaúnik zosta≥a
odznaczona Z≥otym Krzyøem Zas≥ugi za pracÍ spo≥eczno-
charytatywnπ.  Dekoracji dokona≥ Ambasador R.P. dr. T.
Szumowski w obecnoúci rodziny, cz≥onkiÒ Ko≥a Polek i
przedstawicieli organizacji.

Pracujemy samodzielnie, nie otrzymujπc øadnych
subwencji czy Ñgrantsî rzπdowych.

Dosta≥yúmy jeden zapis testamentowy od úp. Jana
Bu≥hakiewicza, niewielki, lecz dany z serca i za to
dziÍkujemy w modlitwach.

Dzia≥alnoúÊ nasza znajduje uznanie u wiÍkszoúci
spo≥eczeÒstwa polskiego, co jest dla nas mi≥ym
podziÍkowaniem i wiÍlkπ satysfakcjπ.

Na zakoÒczenie pragniemy przekazaÊ trochÍ naszych
podziÍkowaÒ za øyczliwoúÊ i wspÛ≥pracÍ.

Przede wszystkim dziÍkujemy Ambasadzie R.P.,
naszym Duszpasterzom za pomoc przez lata, rÛwnieø
Klubowi Or≥a Bia≥ego i Ko≥u SPK Nr. 5.  Radzie O.P. na
ACT, na rÍce prez. A. Fabjanowskiego, dr. J. Klimowi red.
Kroniki, Wielkopolsce, szko≥om polskim, ekipie radiowej
i wszystkim innym organizacjom z ktÛrymi zetknÍ≥yúmy
siÍ w naszej pracy.

Dalej dziÍkujemy panom i naszym rodzinom, bez
ktÛrych pomocy technicznej, szczegÛlnie przy stoiskach
praca nasza nie by≥aby moøliwa.  A wiÍc T. Zapaúnikowi
z synami i wnukami, St. ZiÛ≥kowskiemu i dr. F.
ZiÛ≥kowskiemu, T. Nowakowi i S. Broøkowi.  Dalej J.
Zawartko za piÍkne napisy i plakaty, i Z. OpoczyÒskiemu,
zawsze chÍtnie pomagajπcemu we wszystkim o co
prosi≥yúmy.  F. Paszkiewiczowi, fotografowi Polonii, ktÛry
przez lata upamiÍtnia≥ na kliszach nasze imprezy i
wydarzenia, J. Kraciukowi za piÍknπ muzykÍ w koúciele.
Na koniec panom: Tomaszowi WodziÒskiemu, Mirkowi
Bartkowiakowi, E. Gancarzowi, paÒstwu Kaczmarek,
Alicji Krawczyk i panu Pacek, za ich pomoc w dziedzinie
komputerowej.

Przepraszamy tych ktÛrych nazwiska zosta≥y pominiÍte
w tym podziÍkowaniu, albowiem niesposÛb zapamiÍtaÊ
wszystkich ludzi dobrej woli, ktÛrzy wspierali nas przez
czterdzieúci lat.

ZbiÛr fotografii z minionych 40-tu lat przywiedzie na
pamiÍÊ wspomnienia wszystkim, ktÛrzy z nami
pracowali, uczestniczyli, pomagali i wspÛlnie siÍ bawili.
Helena WodziÒska Leonarda Zapaúnik
Sekretarz Prezes

Spotkanie z delegatkami WUCWO - �wiatowego Zjazdu Organizacji Kobiet Katolickich w Kanberze, luty 1996
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Jajko wielkanocne dla dzieci Szko³y Polskiej z prezesk¹
K.P. Magdalen¹ de Waldorf i nauczycielk¹ pani¹ Safader

Pierwsze ��wiêcone Polskie� przed zabaw¹ Ko³a Polek -
24 kwietnia 1971 roku

Cz³onkinie Ko³a Polek w kapeluszach, jak tradycja
nakazuje, na lunchu z okazji Melbourne Cup, listopad 1995

Panie J. Cox, A. Zió³kowska i T. Nowak przy stole z
ciastami na obchodach z okazji Australia Day, 26.1.1997

Spotkanie z prezesem Adamskim z Fundacji Goniewicza
w Lublinie, pomagaj¹cej Polakom na Wschodzie,  20.3.96

Pielgrzymka Ko³a Polek do Sanktuarium Matki Boskiej w
Berrima 1997 rok

Wystêp grupy tanecznej �Wielkopolska� na Balu Ko³a
Polek w Klubie Or³a Bia³ego, 1990 rok

Cz³onkinie K.P. otrzymuj¹ odznaczenia na akademii
�wiêta Niepodleg³o�ci 11.11. 1996 r.
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K¹cik M³odzie¿owy
Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych w Phillip

Ilona KrÛlikowska, klasa 11, Polska Szko≥a w Phillip
Kraj, w ktÛrym øyjemy

Australia jest piÍknym krajem. Mieszkam tutaj ponad
siedem lat a widzia≥am zaledwie ma≥π czÍúÊ tego kraju.
Miejsca, ktÛre odwiedzi≥am, bardzo mi siÍ podoba≥y.
Przyroda australijska jest piÍkna. PiÍkne lasy, ogromne
przestrzenie i interesujπce krajobrazy i ludzie sπ przemili.

Najbardziej w Australii podoba mi siÍ australijskie
niebo. Zachodzi s≥oÒce a tu pokazujπ siÍ tysiπce barw.
PiÍkna czerwieÒ, zmieszana z pomaraÒczowym, øÛ≥tym,
purpurowym i niebieskim kolorem. W tym momencie
ogarnia mnie ogromne poczucie szczÍúcia.

W porÛwnaniu do tych  mocnych barw, w czasie
wschodu s≥oÒca, widaÊ jasne uspakajajπce kolory. Na
niebieskim tle pojawiajπ siÍ kolory rÛøowy, øÛ≥ty i
fioletowy. Pokazujπ siÍ na niebie, øeby przypomnieÊ
kaødemu, øe úwiat jest piÍkny i nie moøemy siÍ oddalaÊ

codziennie od naszej przyrody. Przypomina, øe øycie jest
piÍkne i liczy siÍ to, co jest w úrodku nas, a nie to co o nas
inni myúlπ.

Noce w Australii nie sπ straszne, sπ uspakajajπce. To
czarne niebo usypia wszystkich, stwarza poczucie
bezpieczeÒstwa. KsiÍøyc úwieci nad wszystkimi,
pokazujπc drogÍ tym, ktÛrzy siÍ zgubili, a gwiazdy sπ
jak wszystkie marzenia, ktÛre boimy siÍ g≥oúno
wypowiedzieÊ. Ten widok przypomina nam, øe nie
musimy siÍ obawiaÊ úwiata.

Nawet podczas burzy, czarne chmury wcale nas nie
przeraøajπ. Patrzπc przez okno widzimy, jak z≥o znika z
tego úwiata razem z ulewπ deszczu.

To nasze australijskie niebo, czyste, bezpieczne i piÍkne.
To w≥aúnie ono pomaga mi znaleüÊ spokÛj na úwiecie.
Takie niebo nie istnieje poza Australiπ i dlatego lubiÍ tu
mieszkaÊ.

Ilona KrÛlikowska

Praca, ktÛra zajÍ≥a pierwsze miejsce w konkursie na pracÍ pisemnπ na temat ÑKraj, w ktÛrym øyjemyî.
Konkurs zosta≥ og≥oszony przez BasiÍ Meder wúrÛd uczniÛw Polskiej Szko≥y w Phillip. Basia Meder
ufundowa≥a wszystkie nagrody. ZwyciÍøczyniπ pierwszej nagrody, $50, zosta≥a Ilona KrÛlikowska, uczennica
klasy 11. Poniøej publikujemy pe≥en tekst nagrodzonej pracy.

Droga Pani Heleno,
Mia≥a pani dobry pomys≥ udostÍpniajπc naszemu
Komitetowi Radiowemu swπ cennπ ksiπøkÍ ze sztukπ
ÑPrzed Sklepem Jubileraî.

Ta psychologiczna, pe≥na zrozumienia uczuÊ ludzkich
3-aktowa sztuka teatralna, napisana przez Papieøa, gdy
jeszcze nie by≥ Papieøem, pod pseudonimem Andrzej
JawieÒ, by≥a w jego m≥odoúci i dalej jest bardzo aktualnπ.

Nie o samπ sztukÍ mi tu jednak chodzi, ktÛra jak
wiadomo jest bardzo dobra, ale o kanberskich aktorÛw,
ktÛrzy tak wspaniale jπ nam zaprezentowali w ciπgu
szeúciu kolejnych polskich audycji radiowych.  Uczynili
to z duøym talentem wprowadzajπc nas w sytuacje i
przeøycia ludzkie, ktÛre Karol Wojty≥a opisa≥.

O ile siÍ nie mylÍ by≥ to pierwszy raz, øe sztukÍ teatralnπ
podano w naszym programie radiowym.

Serdeczne podziÍkowania
aktorom za úwietnπ grÍ, rÛwnieø
tym ktÛrzy pomogli w realizacji
tego teatru na fali radiowej,
w≥πcznie z t≥em muzycznym i
dawno nie s≥yszanym
dzwoneczkiem u drzwi sklepu, a
Pani, Pani Heleno, za
udostÍpnienie tej ksiπøki teatrowi.

Mam nadziejÍ øe w niedalekiej
przysz≥oúci us≥yszymy nastÍpne
dobre s≥uchowisko.

DziÍkujÍ bardzo i serdecznie
pozdrawiam

Lila Brzostowska
PS: Lila Brzostowska jest autorkπ
ksiπøki ÑLecπce Liúcieî, sπ to jej
przeøycia z okresu II-ej Wojny
åwiatowej.

A oto nazwiska osÛb biorπcych udzia≥ w realizacji
dramatu: Joanna Dπbrowska, Bogumi≥a Kocik (aktorka
zawodowa, wystÍpowa≥a w teatrze w £odzi), Ewa
Chodasiewicz, Aleksander Gancarz, Ryszard
Mia≥kowski, Stefan Gajewski, Ireneusz Karaúkiewicz.

Koordynator ca≥oúci:  Joanna Dπbrowska
Uwagi reøyserskie: Norbert Ømijewski
Pomoc techniczna:  Maryla KrÛlikowska z synem

Micha≥em.
I ja rÛwnieø do≥πczam gorπce gratulacje i serdeczne

podziÍkowanie wykonawcom, za piÍkne pe≥ne odczucia
recytacje, za to, øe sztuka ta wreszcie ujrza≥a Ñúwiat≥o
dzienneî w Kanberze (chyba pierwsze w Australii) w
wykonaniu pe≥nym artyzmu i powagi, na jakie za≥uguje.
Czeka≥am na to 20 lat.

Jeszcze raz dziÍkujÍ.
Helena WodziÒska

LIST O WRA¯ENIACH Z TEATRULIST O WRA¯ENIACH Z TEATRULIST O WRA¯ENIACH Z TEATRULIST O WRA¯ENIACH Z TEATRULIST O WRA¯ENIACH Z TEATRU

Odznaczenie prezeski Ko³a Polek, Leonardy Zapa�nik, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
przez ambasadora RP dra Tadeusza Szumowskiego w Ambasadzie RP 18.5.99
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Party
Z cyklu: �Sk¹d my to znamy�

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

Andrzej Fr¹szczak ........................ $  20,00
Anna Malarz................................. $  15,00
Walter Melzek .............................. $  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

PamiÍtacie drodzy Rodacy ci starsi i m≥odsi, jak w
Polsce urzπdzaliúmy przyjÍcia z okazji úwiπt,
imienin, urodzin, narodzin, 1-szej Komunii i inne?

Zaczyna≥o siÍ od poøyczania krzese≥, dostawek do
sto≥u, bo lista zaproszonych goúci ciπgle ros≥a. Dobre to
by≥o dla smakoszy, ktÛrzy przysuwali sobie pÛ≥misek z
najlepszymi zakπskami i nie baczπc na resztÍ towarzystwa
zjadali 25 dkg wÍdzonego ≥ososia... A reszta goúci  tylko
naÒ zerka≥a zajadajπc kie≥basÍ szynkowπ, sa≥atkÍ
jarzynowπ i jajka w majonezie.

W Polsce, w mieszkaniach M3 lub M4 goúcie siedzieli
przy stole jak nie przymierzaj sardynki w puszce. W ten
sposÛb nabiera≥o siÍ dobrych manier, bo nie moøna siÍ
by≥o rozpychaÊ ≥okciami. CzÍsto teø piÍkny pan Miecio
zamiast pod sto≥em wycelowaÊ w nÛøkÍ pani Lali kopa≥
pana Kazia z drugiej strony sto≥u.

Oczywiúcie u nas w Australii to nie wchodzi w rachubÍ.
Wszyscy majπ salony, krzese≥, sto≥kÛw teø nie brakuje, -
ale przede wszystkim sπ ogrody, pergole, vergole,
werandy.

A w Polsce? Najwiekszπ zmorπ takiego
przymusowageo siedzenia przy stole sπ sπsiedzi. Z twojej
prawej strony siedzi piÍkny pan Miecio i prowadzi mono-
log jak to kobiety na niego lecπ, w ogÛle wszystkie siÍ w
nim kochajπ. Po lewej stronie siedzi straszna pani Dziuba,
opowiadajπc o swoich chorobach w≥πcznie z operacjami.
Naprzeciw ma≥øeÒstwo: pan JÛzio ciπgle narzeka co siÍ
teraz w kraju dzieje, kto rzπdzi?

Co to za demokracja?! Interesy nie idπ, benzyna droøeje,
korki na jezdniach, okropne podatki, a w ogÛle wszÍdzie
kradnπ, oszukujπ i mordujπ. Jego po≥owica, cichutka pani
Kasia od czasu do czasu wtrπca s≥Ûwko Ñaleø JÛziu, nie
narzekajmy, przecieø w Polsce jest coraz lepiej. SpÛjrz na
stÛ≥.î ÑZa komuny sto≥y teø by≥y zawalone jad≥em - mÛwi
pan JÛzio - a przecieø sklepy by≥y puste i to by≥ ten polski
cud gospodarczy.î

W miarÍ wypitego alkoholu atmosfera robi siÍ coraz
bardziej oøywiona. I wtedy ty, biedny goúciu g≥uchniesz,
bo teraz pan Zbyszek z drugiego koÒca sto≥u flirtuje z
paniπ Lalπ, ktÛra siedzi cztery krzes≥a dalej. A tak
naprawdÍ to kaødy mÛwi, ale nikt nikogo nie s≥ucha.
Tematy? Polityka, jedzenie (bardzo drogo, ale
wszystkiego pe≥no w sklepach), opowiadania o niezwykle
zdolnych dzieciach, o przesz≥oúci, o zarobkach i czy
nastπpi wkrÛtce koniec úwiata. Ale juø od lat kilku,
wzorem Ñzgni≥ego zachoduî (jak to siÍ mÛwi≥o i pisa≥o
w prasie PRL) wesz≥y w modÍ party na stojπco czyli
Coctail Party. Prawdziwy Wersal i savoir vivre... Bufecik
úwietnie zaopatrzony, zniknÍ≥y pÛ≥miski z kie≥basami,
nÛøkami w galarecie i úledziami w oleju. KrÛlujπ
natomiast maleÒkie kolorowe zakπski - mnÛstwo zieleni,
czerwieni - obowiπzkowo muszπ byÊ krewetki i homary.
Na niektÛrych Ñcoctail partiesî na bufecie leøy to co teraz
modne, czyli pÍto kiszki kaszanki, smalec i ogÛrki. Na
ogÛ≥ udajemy, øe tego nie jadamy, ale jakoú to jedzonko
dyskretnie znika. A trunki? Nawet czystej wyborowej siÍ
nie widzi. Pijemy tylko Ñdrinkiî - gin z tonikiem, Mar-
tini z lodem, szkockπ z wodπ sodowπ. NajwiÍkszym

walorem Coctail Party jest to, øe moøesz rozmawiaÊ ze
wszystkimi lub z nikim. Tworzπ siÍ grupki, a rozmowy?
Sami intelektualiúci - czy widzia≥ pan ostatniπ sztukÍ w
teatrze Kwadrat? Czy widzieliúcie wystawÍ fotograficznπ
Katarzyny Kozyry? Oczywiúcie - odpowiada ktoú - a
najlepsza by≥a  ÑMÍska £aüniaî.- Aleø to okropne - mÛwi
pani Dziuba - toø to úwiÒstwa, same golasy! - Toø to
sztuka - wtrπca pan JÛzio - przecieø Kozera otrzyma≥a
nagrodÍ na Biennale w Wenecji. NastÍpna grupka, panie
eleganckie, panowie w garniturach i pod krawatem.
KrÛluje piÍkna pani Lala, wielbiciele t≥oczπ siÍ ko≥o niej.
Pani Lala uúmiÍchniÍta przybiera rozmaite pozy aby
pokazaÊ swojπ zgrabnπ sylwetkÍ. - Ona okropnie chuda
- pewnie siÍ g≥odzi - obrabiajπ jπ ÑprzyjaciÛ≥kiî z nastÍpnej
grupki. Panie nawzajem prawiπ sobie komplementy. -
PiÍknie Zuziu wyglπdasz, czyøbyú znowu odwiedzi≥a
gabinet dr M.? - A ten ciuch to chyba Paryø - Versace? -
Widzia≥am podobnπ sukienkÍ na Stadionie - niefortunnie
wtrπca siÍ pani Zosia. Wszyscy patrzπ na niπ z pogardπ -
ona chodzi na Stadion!!!

Stojπc na uboczu ciπgle s≥yszy siÍ s≥owa: promocja,
wernisaø, sponsorowanie, Costa Brava, menadøer, dysk,
internet, biznes no i oczywiúcie kto czym jeüdzi:
Mercedes, BMW, Cinquecento, Daewoo, Volkswagen,
Peugeot. Przysz≥a teø moda na niepalenie papierosÛw,
zresztπ przy Coctail Party jest to raczej trudne - w jednej
rÍce kieliszek, w drugiej talerzyk z zakπskami...

I tak coraz bardziej Kraj Nasz Ukochany zbliøa sie, ba
przeúciga ZachÛd.

- A pani, pani Ireno - tam u was w Australii - jakim
autem pani jeüdzi? Ja? - starπ Toyotπ. Pan spojrza≥ na
mnie z obrzydzeniem...

I na tym koÒczÍ mÛj felieton z øycia wziÍty -
Irena ålaska-Bell

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: GPO Box 4412,
Sydney NSW 2001
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Zmieniasz adres? Znasz kogo�, kto nie otrzymuje Kroniki Polonii?   Zwróæ
banderolê lub napisz do nas pod adres: GPO Box 1594, Canberra ACT 2601

Warszawa 1 czerwca 1999
Po przesz≥o pÛ≥ wieku nieliczni juø uczestnicy tych bojÛw
chylπ posiwia≥e g≥owy i w g≥Íbokiej zadumie oddajπ ho≥d
bohaterom zaciÍtej i zwyciÍskiej bitwy...

By≥am w Warszawie, a wiÍc wziÍ≥am udzia≥ w tej
wspania≥ej uroczystoúci: Ods≥oniÍcie Pomnika Monte
Cassino.

SpÍdzi≥am dwa dni z kombatantami, rozmawiajπc,
pytajπc o wraøenia.

NajwiÍcej kombatantÛw, bo 215 przyjecha≥o z Wielkiej
Brytanii, oko≥o 20 z Kanady, 50 z USA  (w tym 12 z
Chicago ), 2 z Nowej Zelandii, 1 z Australii (pan Skarbek
z Kanberry), jeden z Wenezueli - 89-letni pan Leszek
Adamowicz!

Przy≥πczy≥am siÍ do nich 29 czerwca rano, przed
Zamkiem KrÛlewskim.  Nareszcie mog≥am dok≥adnie
zwiedziÊ Zamek, bowiem kaøda grupa mia≥a swego
przewodnika.

Kombatanci byli jeszcze pe≥ni wraøeÒ, bo przyjechali
do Warszawy prosto z uroczystoúci na Cmentarzu w
Monte Cassino.  Zachwyceni byli Zamkiem, ktÛry wielu
z nich widzia≥o po raz pierwszy.

Po zwiedzeniu Zamku pojechaliúmy na Sympozjum,
na ktÛrym goúciem honorowym by≥a pani Andersowa.
By≥a bardzo wzruszona i w krÛtkim przemÛwieniu
podziÍkowa≥a za zaproszenie. Obejrzeliúmy teø
okolicznoúciowπ wystawÍ: ÑStare fotografie z Monte
Cassinoî. Po tym mieliúmy do wyboru: albo zwiedzenie
Muzeum Wojska Polskiego, albo odpoczynek, bowiem
od godziny 6-ej wieczorem czeka≥y na nas kolejne
uroczystoúci. Tym razem w Teatrze Polskim. Znowu by≥y
przemÛwienia, poprzedzajπce wrÍczanie pamiπtkowych
odznaczeÒ. Nagle na scenÍ wpad≥ ZespÛ≥ Pieúni i TaÒca
Ñålπskî i zaczÍ≥a siÍ cudowna bajka. Barwy ich strojÛw
mieni≥y siÍ w blasku reflektorÛw jak tÍcza. Zabrzmia≥a
pieúÒ ÑCzerwone makiî. Wszyscy wstali, ≥zy p≥ynÍ≥y z
oczu, wzruszenie by≥o ogromne!  MÛj towarzysz, 89 letni
Lech Adamowicz z Wenezueli wyciπgnπ≥ chusteczkÍ.

Koncert by≥ wspania≥y. Dla samego Ñålπskaî warto by≥o
przyjechaÊ - powiedzia≥  kombatant z Chicago.

Po koncercie prawie wszyscy poszli na piwo do
kawiarni ÑØywiecî obok teatru. WieczÛr by≥ upalny, a
piwo øywieckie ch≥odzi≥o, bo upa≥ by≥ tropikalny. NastrÛj
panowa≥ iúcie karnawa≥owy, niektÛrzy padali sobie
nawzajem w ramiona - Polak z Chicago, Polak z N. Yorku:
ÑFranek! Czy to Ty? Aleú siÍ bracie postarza≥!î

Przy naszym stole cztery kontynenty. Polak z Wenezueli
na pytanie ilu kombatantÛw przyjecha≥o z Wenezueli
odpowiada≥: ÑJestem tylko jedenî. Jeden Polak z Australii
(pan B. Skarbek z Kanberry), dwÛch z Chicago: ojciec z
synem: inø. Edward Metelica - ÑOjciec koniecznie chcia≥,
øebym z nim przyjecha≥ do Polski i jestem szczÍúliwy i
dumnyî - zupe≥nie niez≥π polszczyznπ mÛwi≥ Edward
Metelica jr., no i dwie Polki, warszawianki, tzn. ja,
warszawianka australijska, a koleøanka to tubylec

warszawski. Obserwowa≥am wszystkich staruszkÛw -
kombatantÛw, powiem tylko, øe na ogÛ≥ ci wszyscy
panowie po 80-ce, lub prawie - trzymajπ siÍ nieüle, a
uroku dodawa≥y im kombatanckie mundury, no i
oczywiúcie ordery. Widzia≥am kilka Virtuti Militari...
Widzia≥am teø kilku z laseczkami, a jednego kombatanta
na wÛzku inwalidzkim. ÑPrzyjecha≥em - powiedzia≥ ten
bohater - z USA, bo to wielka uroczystoúÊ. Czekaliúmy
na to 55 lat, ale lepiej pÛüno, niø wcaleî...

UroczystoúÊ ods≥oniÍcia Pomnika rozpoczÍ≥a siÍ w
niedzielÍ juø o 8. 30 rano.

åwietlisty, bia≥y marmur kontrastuje ze úwieøπ zieleniπ
Ogrodu KrasiÒskich. To chyba najlepsze miejsce w
Warszawie. Nied≥ugo stanie siÍ ulubionym miejscem
spacerÛw warszawiakÛw. Pomnik wykonany ze
szlachetnego marmuru z Carrary przedstawia 9-cio
metrowπ uskrzydlonπ kolumnÍ zwyciÍskiej Nike.
Ustawiono tysiπc krzese≥ dla zaproszonych goúci, a t≥umy
warszawiakÛw zape≥ni≥y OgrÛd  KrasiÒskich. Uroczysta
polowa Msza úw., Reprezentacyjny ChÛr Wojskowy, Apel
Poleg≥ych. Dziesiπtki sztandarÛw powiewajπcych na
wietrze, sk≥adanie wieÒcÛw przez kombatantÛw oraz
organizacje - to wszystko zostanie w pamiÍci do koÒca
øycia. I raz jeszcze zaúpiewano ÑCzerwone makiî.

Oko≥o 1 po po≥udniu 20- tu kombatantÛw pojecha≥o z
wizytπ do Prezydenta. A reszta? Poøegnaniom nie by≥o
koÒca, wymieniano adresy. Do zobaczenia za 5 lat, w 60-
tπ rocznicÍ. Jeszcze kilka minut i wszyscy zniknÍli w
t≥umie...

Myúla≥am sobie w tym momencie: ilu z nas nie zobaczy
siÍ juø nigdy...

P.S. Chcia≥am koniecznie mieÊ fotografiÍ z øo≥nierzami,
ale jako osoba leciwa, lecz wciπø nieúmia≥a, krÍpowa≥am
siÍ podejúÊ do tych wspaniale umundurowanych
ch≥opcÛw. Zdecydowa≥am  siÍ  jednak, bo  zobaczy≥am
3-ch øo≥nierzy w nieco dziwnych mundurach. Zapyta≥am,
czy mogÍ mieÊ z nimi wspÛlnπ fotografiÍ?

Of course you can. We are from Scotland.
Irena ålaska-Bell

Polska Szko³a na Phillip  - ci¹g dalszy ze str. 5
Pierwszy wielki naukowiec, Polak. Poprzez swojπ teoriÍ
przyczyni≥ siÍ do rozwoju nauki na ca≥ym úwiecie.
Powszechnie znany na ca≥ym úwiecie.
By≥ nie tylko astronomem ale teø ekonomistπ, lekarzem,
kanonikiem, matematykiem i fizykiem.
Na koniec chcia≥bym jeszcze przytoczyÊ uzasadnienie
jednej z uczennic oddajπcej swÛj g≥os za Lechem Wa≥Ísπ.
ÑBy≥ bohaterem íSolidarnoúcií. Bez wzglÍdu na czyjeú
opinie na temat jego charakteru, nie moøna mu odebraÊ
tego, øe mia≥ ogromny wp≥yw na upadek komunizmu w
Polsce. Jego dzia≥alnoúÊ przyczyni≥a siÍ do przyznania
mu pokojowej Nagrody Nobla.
Ludzie na ca≥ym úwiecie znajπ go, co jest rzadkoúciπ jeúli
chodzi o polskich politykÛw.î

Przygotowa≥: Stefan Gajewski
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Wyró¿nienia POLCUL FOUNDATION
P.O.Box 193, ROSE BAY.2029, Australia

Komunikat
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 25.7.1999 Dyrekcja
Fundacji przyzna≥a dalszych 18 wyrÛønieÒ osobom
zaangaøowanym w ruchu kultury i budowy
spo≥eczeÒstwa obywatelskiego w Polsce oraz wspÛ≥pracy
z jej sπsiadami.  WyrÛønienia otrzymali:
*  Felicja BASKAñBORZYSZKOWSKA ñ za pracÍ
spo≥ecznπ w rejonie kaszubsko-pomorskim
*  A≥≥a BINERTñ za pracÍ spo≥ecznπ w Grodnie, na
Bia≥orusi
*  Wac≥aw CZAKON ñ za pracÍ w Fundacji ÑSzczÍúliwe
DzieciÒstwoî w Lublinie
*  ks. Kazimierz HO£Añ za pracÍ spo≥ecznπ w ÑRodzinie
Kolpingaî
*  Wojciech JAèWIEC ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie
Chorzowa
*  Jowita K CI—SKAñ za pracÍ spo≥ecznπ na Ziemi
Z≥otowskiej
*  Irena KRUCZEK ñ za pracÍ z m≥odzieøπ ÑU Siemiachyî
w Krakowie
*  Krystyna MRUGALSKA ñ za pracÍ przy rewalidacji
osÛb upoúledzonych umys≥owo
*  Stefan NAWROT ñ za pracÍ w ÑStowarzyszeniu
WspÛ≥pracy Polska-WschÛdî
*  Mieczys≥aw OBIEGA£KA ñ za pracÍ spo≥ecznπ na rzecz
trzeüwoúci i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych
*  Bogus≥aw PIETRUS ñ za dzia≥alnoúÊ na rzecz osÛb
jπkajπcych siÍ
*  Stanis≥aw PIJANOWSKI ñ za dzia≥alnoúÊ regionalnπ w
G≥uchej Puszczy, w Wielkopolsce
*  Janusz PRZEW£OCKI ñ za dzia≥alnoúÊ w ÑOúrodku
KARTAî

*  Ewa SIATKOWSKA ñ za pracÍ w dziedzinie kultury
serbo≥uøyckiej
*  Henryk STANKIEWICZ ñ za pracÍ spo≥ecznπ na terenie
Wejherowa i okolic
*  Jerzy STARZY—SKI ñ za pracÍ w spo≥ecznoúci
≥emkowskiej w Legnicy
*  Ewa SZYMCZAK ñ za pracÍ w Fundacji ÑPomoc
spo≥eczna SOSî
*  Norbert WOJCIECHOWSKI ñ za pracÍ spo≥ecznπ na
terenie Lublina
Z wymienionych osÛb:
4 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Ireny i Karola Dowoyna-
Sylwestrowicz
2 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Krystyny i Boles≥awa
Singler
2 ñ otrzymuje wyrÛønienia im. Eudoksji Rakowskiej
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
P.O. Box 193,
ROSE BAY, NSW 2029, Australia
UWAGA: Fundacja wyrÛønia wy≥πcznie osoby
indywidualne.  Wysuwanie w≥asnej kandydatury nie
jest moøliwe.

Ala ...
Pierwiosnek

Pop³ynê³y ³zy jak sople siê topi¹ce,

My�li pe³ne ci¹gle o wrogach i mêce,

Ale nawet na Syberii po �niegach jest wiosna,

Bóg Ciebie ocali³ by� by³a radosna.

Ka¿dy dzieñ, dzieñ po dniu skarby Ci przynosi

S³owików, skowronków �piew siê roznosi,

Przygl¹daj¹c siê znajdziesz têczê w kropli rosy,

A wierzba nad strumieniem czesze swoje w³osy.

£zy Twe nie podlej¹ pierwiosnka nowej wiosny.

Na pola i góry gdzie smuk³e stoj¹ sosny,

Deszczyk je podlewa, który pada z nieba,

Nie �piewaj, ¿e opu�ci³a� kraj jak góral dla chleba.

Na Syberii tylko ³zy kwiaty podla³y,

Z bia³ym, �niegiem zimnym siê zmiesza³y,

Dlatego tam wiosna podobna jak raj,

Nikt nie wspomina jak tam cudny maj.

Azalie, irysy i rododendrony

Upiêkszaj¹ kraj lepiej ni¿ królewskie salony,

Twa dusza te¿ po burzach i pomiotach

We wspomnienia odziana jak w piêknych

klejnotach.

Powyøszy wiersz napisany zosta≥ 31 lipca br. Ñna
gorπcoî, po wystÍpie m≥odzieøy polskiej zespo≥u
ÑPierwiosnekî z Bia≥orusi. Publikujemy go ze wzglÍdu
na jego wartoúÊ sentymentalnπ, choÊ z punktu widzenia
artystycznego wymaga≥by jeszcze duøo pracy.
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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...

dokoñczenie na str. 18

Wielka Orkiestra Humanitarnej Pomocy
pod kierunkiem niestrudzonego Jurka Owsiaka
zorganizowa≥a koncert rockowy w Piasecznie pod
Warszawπ. Wystπpili znani rockowi muzycy,
sprzedawano cegie≥ki na rzecz dzieci-uchodücÛw z
Kosowa.

(Donosy, 10.5.1999)
Prezydent
podpisa≥ ustawÍ o ochronie by≥ych obozÛw zag≥ady
(zwanπ czasem Ñustawπ oúwiÍcimskπî) co otwiera drogÍ
do usuniÍcia Kazimierza åwitonia i krzyøy ze
øwirowiska. åwitoÒ zapowiedzia≥ juø, øe siÍ dobrowolnie
nie podporzπdkuje.
Tenøe Kazimierz åwitoÒ stanπ≥ wczoraj przed sπdem
oskarøony o obrazÍ Sejmu RP i szerzenie nienawiúci na
tle narodowoúciowym. Proces zosta≥ utajniony.

(Donosy, 11.5.1999)
Prezydent Kwaúniewski
osobiúcie telefonowa≥ do prezydenta Litwy, aby
zaprotestowaÊ przeciwko decyzji tamtejszego rzπdu (w
ostatnim dniu urzÍdowania...) o przy≥πczeniu
podwileÒskich gmin (zamieszka≥ych przez Polakow) do
Wilna (zamieszka≥ego przez LitwinÛw).

(Donosy, 13.5.1999)
Kazimierz åwitoÒ
postawi≥ na øwirowisku sza≥as i nazwa≥ go kaplicπ. Kuria
biskupia stwierdzi≥a, øe nie jest to kaplica, bo takowej
nie moøna wznieúÊ bez zgody lokalnego biskupa. A
urzÍdnicy miejscy zastanawiajπ siÍ, czy moøna uznaÊ to
za samowolÍ budowlanπ.

(Donosy, 18.5.1999)
Instytut Hoovera
przekaza≥ ministrowi Bronis≥awowi Geremkowi 1.5
miliona mikrofilmÛw polskich dokumentÛw z lat 1918-
1945. Dokumenty trafi≥y do Instytutu od polskiego rzπdu
emigracyjnego po drugiej wojnie úwiatowej.

(Donosy, 19.5.1999)
Laureatem ÑZ≥otego Ber≥aî
- nagrody przyznanej po raz pierwszy przez FundacjÍ
Kultury Polskiej - zosta≥ Jerzy GiedroyÊ, redaktor
naczelny paryskiej ÑKulturyî.

(Wiadomoúci Dnia, 19.5.1999)
Od jutra w aptekach
d≥ugo wyczekiwana Viagra. Tylko na receptÍ, jedna
tabletka - 45 z≥.

(Donosy, 20.5.1999)
Sejm
Dyskutowa≥ nad ustawπ o zasadach pobytu i przejazdu
obcych wojsk. Przeciw jest PSL i grupa £opuszaÒskiego.
Bronis≥aw Geremek przypomnia≥ PSL-owi, øe za ich
rzπdÛw obce wojska przyjeødøa≥y do Polski na Êwiczenia

bez øadnej ustawy i jakoú wtedy nikomu nie
przeszkadza≥y.

(Donosy, 21.5.1999)
Produkcja wÛdki spad≥a
o jednπ czwartπ od poczπtku roku. Producenci wÛdek
zagroøeni bankructwem domagajπ siÍ zaniechania
podwyøek stawki akcyzy na alkohol. Mimo spadku
spoøycia alkoholu w Polsce (od roku 1980 prawie o
po≥owÍ) Polacy nadal przodujπ w spoøyciu mocnych
trunkÛw, wypijajπc rocznie 125 mln litrÛw, czyli wiecej o
33 mln niø produkujπ Polmosy.

(Donosy, 24.5.1999)
Policja
aresztowa≥a w CzÍstochowie czterech w≥oskich
mafiosÛw, trzech z nich by≥o poszukiwanych listami
goÒczymi przez policjÍ w≥oskπ i Interpol. Planowali
podobno za≥oøenie w Polsce Ñoúrodka dowodzeniaî
swoimi organizacjami.

(Donosy, 25.5.1999)
Kazimierz åwitoÒ
dosta≥ nakaz rozbiÛrki swojej Ñkaplicyî na øwirowisku
w OúwiÍcimiu. W odpowiedzi oznajmi≥, øe kaplicÍ
zaminowa≥. I tu przesadzi≥ - na øwirowisko wesz≥a
policja, istotnie znalaz≥a ≥adunek wybuchowy i åwitonia
zatrzymano. W nocy wszystkie krzyøe, za wyjπtkiem tzw.
krzyøa papieskiego zosta≥y przeniesione do klasztoru
nieopodal.

(Donosy, 28.5.1999)
Policjanci po s≥uøbie
- zdaniem úwiadkÛw pijani do nieprzytomnoúci -
urzπdzili sobie rajd ma≥ym samochodem po
warszawskich uliczkach. Rozbili swÛj pojazd i cztery
inne, prÛbujπc ucieczki przejechali kobietÍ na chodniku i
zatrzyma≥a ich dopiero kamienica...

(Donosy, 7.6.1999)
Rolnicy
zamierzajπ skarøyÊ PolskÍ do Trybuna≥u Praw Cz≥owieka,
za to øe rozgoniono ich blokady drÛg. Zamierzajπ teø
wys≥aÊ do Rady Europy negatywnπ opiniÍ o
kandydaturze Hanny Suchockiej na sekretarza
generalnego Rady. I g≥upio, bo jakby tym sekretarzem
zosta≥a, to by pewnie przesta≥a byÊ ministrem...

(Donosy, 11.6.1999)
Na fa≥szywe papiery
przedsiÍbiorczy krakowiacy sprzedali kilka
poøydowskich kamienic. Jakoú nie wzbudzi≥o
podejrzenia np. pe≥nomocnictwo od osoby urodzonej w
roku 1875. Teraz sprawπ zajmuje siÍ prokuratura -
postawiono zarzuty 7 osobom.

(Donosy, 28.6.1999)
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Z naszego podwórka
Wystêp zespo³u m³odzie¿owego

�Pierwiosnek� z Baranowicz
Dnia 31 lipca w Klubie SPK wystπpi≥ zespÛ≥ m≥odzieøowy
ÑPierwiosnekî z Baranowicz, Bia≥oruú.  Grupa polskich
dzieci, wychowanych w trudnych warunkach za
granicami Polski, wzruszy≥a wszystkich swoim
wystÍpem, tematykπ obrazujπcπ g≥Íboki patriotyzm i

M³odzie¿ polska zespo³u �Pierwiosnek� z Bia³orusi podczas
wystêpu w Klubie S.P.K.
(Zdjêcie obok):  Choæ pobyt w kanberze by³ bardzo krótki,
starczy³o jednak czasu na zwiedzenie miasta i ogl¹danie
go ze szczytu wie¿y Telstra na Black Mountain.

mi≥oúÊ do kraju swoich przodkÛw. Poziom wykonania
by≥ wysoki i ca≥oúÊ wypad≥a doskonale.  Organizatorom
ich pobytu w Australii jesteúmy wdziÍczni za moøliwoúÊ
oglπdania i s≥uchania ich w Kanberze.

Jerzy Klim

fot. Jan Miros

Scholares Minores pro Musica AntiquaScholares Minores pro Musica AntiquaScholares Minores pro Musica AntiquaScholares Minores pro Musica AntiquaScholares Minores pro Musica Antiqua
W poczπtkach wrzeúnia br goúciliúmy w Kanberze
dzieciÍcy zespÛ≥ muzyki dawnej ÑScholares Minores pro
Musica Antiquaî, prowadzony przez muzykologÛw
DanutÍ i Witolda DanielewiczÛw w Poniatowej ko≥o
Lublina.  ZespÛ≥ ten znany jest od wielu lat (powsta≥ w
1978 roku) i wyjeødøa≥ juø wiele razy na wystÍpy
artystyczne do rÛønych krajÛw úwiata.  Podczas jego
pierwszej podrÛøy do Australii wystπpi≥ w Melbourne,
Kanberze, Sydney i Brisbane. Na koncercie 3 wrzeúnia w

w katedrze åw. Krzysztofa w Kanberze dzieci wykaza≥y
wysoki poziom uzdolnienia artystycznego swojπ grπ na
starodawnych instrumentach, úpiewem, taÒcem i
akrobatykπ.  Do ich bogatego programu naleøa≥y pieúni i
taÒce polskie i europejskie od XIII do XVIII wieku.  Pani
Maryli KrÛlikowskiej i jej pomocnikom, ktÛrzy goúcili ten
duøy zespÛ≥ w Kanberze i organizowali ca≥y koncert,
naleøπ siÍ s≥owa uznania i podziÍkowania.

Jerzy Klim

Polski Instytut Historyczny w Australii Inc. powsta≥ by
zbieraÊ i zabezpieczaÊ moøliwie jak najwiÍkszπ iloúÊ
materia≥Ûw historycznych ÑPoloniiî w Australii w postaci
archiwÛw organizacji, osobistych papierÛw, nagraÒ
historii øyÊ ludzkich na taúmie i opisanych fotografii,
zanim te materia≥y historyczne bÍdπ stracone na zawsze.

Celem jest umoøliwienie historykom przysz≥oúci
stworzenie sobie obrazu øycia i dokonaÒ Polskiej
Imigracji w Australii po jej przybyciu do Australii w
latach powojennych.

Historia ÑPoloniiî w Australii jest czÍúciπ historii
Australii i to jest powodem, dla ktÛrego Instytut, od czasu
do czasu, dostaje dotacje finansowe od Rzπdu
Australijskiego.

Dostrzeøenie potrzeby stworzenia Instytutu nastπpi≥o
w 1992 roku, ale legalnie Instytut nie powsta≥ aø do 1996
roku.

Do tej pory, bibliografia materia≥Ûw zebranych zajmuje
42 strony maszynopisu.  Mamy 102 taúmy oral history t.j.
historii øyÊ nagranych na taúmy audiofoniczne.  Mamy
takøe niewielki zbiÛr fotogtrafii, ktÛry powoli roúnie.

�Pozostawmy po sobie �lad�
Instytut jest organizacjπ ochotniczπ, wiÍc nie p≥aci

pensji, ale zwraca koszta poniesione.  Cz≥onkÛw Instytutu
w tej chwili jest 48-miu.  W 9 g≥Ûwnych demograficznych
centrach Australii mamy przedstawicieli Instytutu a
Zarzπd jest w Kanberze.  Obecnie rejestrujemy naszπ
w≥asnπ stronÍ na Internet, gdzie bÍdπ katalogi zbiorÛw
do wglπdu przez úwiat.

Nied≥ugo bÍdzie podpisana umowa z National Library
of Australia, gdzie mamy juø istniejπcy zbiÛr ÑPolonica
Collectionî.  ZbiÛr ten bÍdzie zakatalogowany i dostÍpny
publicznoúci wedle ÑPolonica Collection Catalogueî na
normalnych warunkach w Bibliotece Narodowej.  Jest to
konieczne ze wzglÍdu na to, øe jedynie Bibioteka
Narodowa moøe zapewniÊ, na koszt Rzπdu, prawid≥owe
przechowanie i opiekÍ nad naszym Zbiorem w dalekπ
przysz≥oúÊ.

A wiÍc drodzy Rodacy sk≥adajcie materia≥y historyczne
w Waszym posiadaniu, w Polskich Instytucie
Historycznym, aby po nas pozosta≥ úlad.

Andrzej Kleeberg
Dyrektor Instytutu

PO Box 3864, Weston ACT 2611
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Cocktail Party
w Ambasadzie Polskiej

fot. I. �laska-Bell

Ambasador R.P. dr Tadeusz Szumowski z Ma³¿onk¹
przyjmuj¹ re¿ysera i artystów filmu �Ogniem i MIeczem�.

Film ÑOgniem i Mieczemî szturmem zdobywa
AustraliÍ. W samej tylko Kanberze oglπda≥o go
ponad 1000 widzÛw, nie tylko PolakÛw, bo oprÛcz

naszego Ambasadora w Center Cinema zasiedli
ministrowie rzπdu federalnego, stanowego i cz≥onkowie
Parlamentu - co na stolicÍ jest raczej niespotykane. Zaraz
po wyjúciu z kina dzielono siÍ wraøeniami: - wspania≥a
historia Polski,  - za duøo krwi i przemocy, - sama poezja,
- doskonali aktorzy, - zakocha≥am siÍ w Bohunie, itd. itd.

W úrodÍ, 25 sierpnia, natomiast Ambasada Polski
urzπdzi≥a cocktail party, na ktÛrym honorowymi goúÊmi
byli reøyser Jerzy Hoffman oraz aktorzy. NajwiÍkszπ
atrakcjπ by≥a ciπgle m≥oda i úliczna Ewa Wiúniewska
(Kurcewiczowa). Pan Hoffman niezwykle cierpliwie
odpowiada≥ na pytania zwiπzane z filmem. (Przy okazji
dowiedzia≥am siÍ, øe ubÛstwia zupÍ pomidorowa i
rybnπ.) Pan Zborowski (PodbipiÍta), do ktÛrego uda≥o
mi siÍ dostaÊ powiedzia≥, øe by≥ na Gold Coast i zakocha≥
siÍ w tamtejszym klimacie, palmach, oceanie i polu
golfowym. Pan Chmielnicki czyli Bohdan Stupka -
niezwykle przystojny. Coctail party w Ambasadzie Polski
jak zwykle bardzo eleganckie. Oboje Ambasadorstwo
s≥ynπ z tego, øe sπ úwietnymi gospodarzami. Widzia≥am

kilka wybitnych osobistoúci z prof. Zubrzyckim na czele.
NastrÛj by≥ uroczy, a bufet wyglπda≥ znakomicie -
krewetki, ≥ososie, torty. Robiliúmy wspÛlne zdjÍcia z
artystami i gospodarzami i úpiewaliúmy Hej Hej Soko≥y
- o czym uprzejmie zawiadamia, pe≥na wraøeÒ -

Irena ålaska-Bell

Upiorny bazar w centrum Warszawy
ma dzia≥aÊ na pl. Defilad juø tylko do wrzeúnia.
Poøyjemy, zobaczymy, tyle juø by≥o tych terminÛw...
W≥adze Warszawy wyznaczy≥y juø miejsca zastÍpcze, ale
nie wiadomo, jaka czÍúÊ handlarzy (nie wiedzieÊ czemu
zwanych ostatnio kupcami) ze stoliczkÛw i tzw. szczÍk
zechce zainwestowaÊ w pawilony handlowe. A na razie
- po kilku tygodniach wzglÍdnego spokoju (najpierw
akcja straøy miejskiej, potem wizyta papieøa) - handlarze
znÛw zaczynajπ opanowywaÊ ulicÍ Marsza≥kowskπ...

(Donosy, 30.6.1999)
Kobiety bÍdπ studiowaÊ
w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Wczoraj zdawa≥y na WAT 42 dziewczyny, g≥Ûwnie na
cybernetykÍ, informatykÍ, elektronikÍ i mechanikÍ.
OprÛcz egzaminÛw z matematyki i fizyki dziewczyny
muszπ przejúÊ test sprawnoúciowy, nieco løejszy niø dla
mÍøczyzn.

(Donosy, 1.7.1999)
Kolejne k≥opoty w ÑNaszejî
(to taka stacja telewizyjna). Kilka dni temu w jej siedzibie
pobi≥y siÍ miÍdzy sobπ firmy ochroniarskie, wynajÍte
przez dwa konkurencyjne zarzπdy spÛ≥ki.

(Donosy, 5.7.1999)
Sejm przyjπ≥ ustawÍ
o jÍzyku polskim, ktÛra m.in. nakazuje t≥umaczenie
obcojÍzycznych nazw w≥asnych, jeøeli majπ one polskie
odpowiedniki. Przeciwnicy ustawy przytaczali wiele
przyk≥adow niedorzecznoúci, do jakich moøe dojúÊ, gdy
ustawa w obecnym kszta≥cie wejdzie w øycie. Pose≥ UW
Jerzy OsiatyÒski pyta≥ m.in. Czy teraz p≥yn po goleniu
ÑOld Spiceî bÍdzie t≥umaczony w zaleønosci od
upodobaÒ jako Ñstara przyprawaî albo Ñstary smrÛdî?.
Wypowiedziπ tπ pose≥ wzbudzi≥ úmiech innych
parlamentarzystÛw. Ustawa po uchwaleniu przez Sejm
musi byÊ jeszcze przyjÍta przez Senat oraz podpisana
przez prezydenta RP.

(Wiadomoúci Dnia, 22.7.1999)

Lekkπ wpadkÍ
zaliczy≥ prezes PSL Jaros≥aw Kalinowski. Obciπøy≥ on
publicznie rzπd Jerzego Buzka winπ za sprzedaø
Zak≥adÛw T≥uszczowych w Kruszwicy (co jakoby mia≥o
doprowadziÊ do obecnego kryzysu) - dziennikarze
wypomnieli mu wiÍc, øe zak≥ady te sprzeda≥ rzπd SLD-
PSL, w ktÛrym Kalinowski by≥ ministrem rolnictwa...

(Donosy, 23.7.1999)
W 55. rocznicÍ úmierci
Krzysztofa Kamila BaczyÒskiego, poety i øo≥nierza Armii
Krajowej, na Placu Teatralnym w Warszawie uroczyúcie
ods≥oniÍto kamieÒ pamiπtkowy. Wieczorem, przy
kurhanie zaprojektowanym przez plastyka Jerzego KalinÍ
przedstawione zosta≥o widowisko plenerowe ÑWarta
poetyckaî, przygotowane przez aktorÛw sceny
narodowej. Organizatorem widowiska i autorem
scenariusza by≥ Olgierd £ukaszewicz.

(Wiadomoúci Dnia, 4.8.1999)
Gazeta Wyborcza
opublikowa≥a pe≥ny tekst pozwu 11 amerykaÒskich ØydÛw
przeciwko rzπdowi RP o zwrot majπtku. Sπ w nim
sformu≥owania efektywnie zrÛwnujπce RP z III Rzeszπ.

(Donosy, 3.8.1999)
Na 23 wrzeúnia
zaplanowano ostatni spaw na rurach, tworzπcych polski
odcinek gazociπgu Jamal-Europa Zachodnia. Nadal nie
jest jasne, czy import rosyjskiego gazu bÍdzie nam siÍ
op≥aca≥.

(Donosy, 4.8.1999)
Komitet Praw Cz≥owieka ONZ
pochwali≥ PolskÍ za postÍpy w przestrzeganiu praw
cz≥owieka, ale wytknπ≥ nam dyskryminacjÍ kobiet i
opiesza≥oúÊ wymiaru sprawiedliwoúci.

Rzπd w odpowiedzi na powyøsze obieca≥, øe bÍdzie
walczy≥ z dyskryminacjπ kobiet.

(Donosy, 6.8.1999)
Wyszpera≥ Jerzy Klim

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπtπtπtπtπ  - dokoñczenie ze str 16
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Przyje ¿d¿a w ka
o godz. 12.0

 
Oferuje szeroki aso

i wyrobów garm

w³
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1351 Botany Rd, Bota

NAREL  SMALLGOOD S

PROWADZI RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ GAZET I CZASOPISM

CO TYDZIEÑ

Proponuje równie¿ wiele smako³yków kuchni polskiej:

pierogi z kapust¹, miêsem, serem i ruskie

oraz flaki i go³¹bki

Oferuje szeroki asortyment wêdlin

i wyrobów garma¿eryjnych

w³asnego wyrobu.

Przyje¿d¿a w ka¿d¹ Sobotê
o godz. 12.00-14.00

Zamawianie paczek z wêdlinami
pod telefonem: (02) 9316 8838 w Sydney



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.

BALI od $899,�
Przyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domu

Kontakt:  Janina Fabjanowska tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898
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DRODZY PAÑSTWO

PragnÍ siÍ przedstawiÊ jako osoba pomagajπca
przy kupnie i sprzedaøy nieruchomoúci (domÛw,
mieszkaÒ i ziemi) na terenie Canberry i okolic.

Nazywam siÍ Eløbieta (Elizabeth) Jancewicz.
PracujÍ dla agencji CEC HODGKINSON REAL
ESTATE - Belconnen. To agencja o renomowanej
opinii dzia≥ajπca na terenie ACT od 1970 roku.

Bardzo proszÍ skontaktowaÊ siÍ ze mnπ jeúli
potrzebujecie PaÒstwo jakiejkolwiek pomocy
w wycenie, kupnie czy sprzedaøy nierucho-
moúci, lub pragniecie po prostu uzyskaÊ
informacjÍ na temat sytuacji na rynku.

ProszÍ dzwoniÊ:
ñ do pracy: (02) 6251 3622 od 9am do 4pm
ñ mobile: (0408) 219 148 od 8am do 10pm
ñ do domu: (02) 6242 0133 od 5pm do 10pm

Planuj ju¿ teraz na nowy rok akademicki!
Sekcja Polska na Macquarie University w
Sydney jest czê�ci¹ Wydzia³u Jêzyków

Europejskich i zajmuje siê nauk¹
jêzyka polskiego.

Sekcja Polska oferuje korespondencyjne
studia jêzykowe dla studentów i osób

prywatnych z ca³ej Australii.
Dla osób pochodzenia polskiego

i Australijczyków!
Dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych!
Studenci mog¹ uzyskaæ szczegó³owe

informacje o zapisach od The Registrar�s
Office, telefonuj¹c pod numer (02) 9850-

7328, a osoby prywatne od Centre for Open
Education, numer (02) 9850-7470.

Informacji o studiach udziela Andrzej
Siedlecki z Sekcji Polskiej,

tel. (02) 9850-7104.
Zapisy trwaj¹ do 30 wrze�nia! - i pó�ne - do

grudnia.
Nie zwlekaj i zapisz siê na uniwersyteckie

studia jêzyka polskiego ju¿ teraz!


