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Jest 12 grudzieÒ 1999 roku, gdy bÍdπ PaÒstwo czytali
ten przeglπd wydarzeÒ bÍdzie 17-18 grudnia czyli 2
tygodnie do roku 2000. Trudno jest wiÍc w takiej sytuacji
znaleüÊ krÛtkπ i klarownπ formu≥Í przedstawienia
wydarzeÒ choÊby tylko niektÛrych ñ bo cykl  Kroniki
Polonii jest kwartalny. Czyli ostatnie 3 miesiπce, ale
rÛwnieø jest to koniec roku, wiÍc trzeba spojrzeÊ na ten
miniony rok, ale to rÛwnieø koniec wieku wiÍc rÛwnieø
naleøy jakoú podsumowaÊ minione 100 lat.

Nie bÍdÍ napewno podsumowywa≥ koÒca drugiego
tysiπclecia bo to nastπpi dopiero 31 grudnia 2000 roku.
Tak proszÍ PaÒstwa, trzecie tysiπclecie rozpocznie siÍ
dopiero 1 stycznia 2001 roku. To tylko úrodki masowego
przekazu jak rÛwnieø agencje reklamowe wywar≥y na
nas i ca≥ej prawie spo≥ecznoúci wraøenie, øe nie moøemy
doczekaÊ siÍ Nowego Roku. To oni zasugerowali
wszystkim, øe nadchodzπcy Nowy Rok to poczπtek
nowego stulecia i tysiπclecia. Oczywiúcie ludzie biznesu
umiejπ liczyÊ i wiedzπ, øe dwa to dwa razy wiÍcej niø
jeden. Skoro wiÍc moøna zarobiÊ na nowym tysiπcleciu
dwa razy, to dlaczego tego nie zrobiÊ? PrzewidujÍ zatem
jeszcze wiÍkszπ gorπczkÍ milenijnπ za rok. Zniknie co
prawda element psychozy zwiπzany z problemem roku
2000 w øyciu komputerÛw, ale moøe jakaú kometa bÍdzie
siÍ zbliøa≥a do Ziemii- kto to wie ?

Tak wiÍc na poczπtek przeúledzimy ostatnie trzy
miesiπce w Polsce. Oczywiúcie trudno pisaÊ o wszystkim
co w tym czasie wydarzy≥o siÍ, ale pozwolÍ sobie zwrÛciÊ
uwagÍ na trzy sprawy. Pierwsza to odrzucenie przez Sejm
ustawy dekomunizacyjnej i to g≥osami nie tylko opozycji.
OtÛø niestety prawdπ jest, øe proponowana ustawa by≥a
kaleka pod wzglÍdem prawnym i ca≥kowicie
nieskuteczna pod wzglÍdem politycznym. Co siÍ okaza≥o,
odrzucono jπ u progu, bo ustawa godzi≥aby w interesy
grup uprzywilejowanych, zaú i tak nie odsuwa≥aby od
w≥adzy, pieniÍdzy i wp≥ywu na spo≥eczeÒstwo osÛb
najbardziej niegodnych, g≥Ûwnych nijako nosicieli owej
zdrady. Tak wiÍc spÛr o dekomunizacjÍ nadal trwa,
moøna tylko uczestnikom tego sporu przytoczyÊ jako
motto s≥owa  ks. Jerzego Popie≥uszki wyg≥oszone podczas
Mszy úw. Za OjczyznÍ 26 sierpnia 1984 roku: ÑNarÛd polski
nie nosi w sobie nienawiúci i dlatego zdolny jest wiele
przebaczyÊ, ale tylko za cenÍ powrotu do prawdyî.

Temat nastÍpny to nie podpisanie przez Prezydenta
Aleksandra Kwaúniewskiego jednej z trzech ustaw
podatkowych. Prezydent zawetowa≥ proponowane przez
Sejm zmiany w ustawie od dochodÛw osobistych, tak
wiÍc w przysz≥ym roku obowiπzywaÊ bÍdπ
dotychczasowe stawki podatkowe w wysokoúci 19%,
30%, i 40%. Prezydent Kwaúniewski wbrew temu co
twierdzi, wystπpi≥ w obronie osÛb, ktÛrym wiedzie siÍ
najlepiej. Nadal utrzymane zostanπ potÍøne ulgi, z
ktÛrych mogπ skorzystaÊ najbogatsi, przede wszystkim
tzw. duøa ulga budowlana, natomiast przepada system
wspierania rodzin uboøszych ulgπ na dzieci. Biedna
rodzina wielodzietna nie jest w stanie zainwestowaÊ w
budowÍ domu, mog≥aby natomiast troszeczkÍ poprawiÊ
swÛj byt zmniejszajπc kwotÍ, ktÛrπ zabiera jej urzπd
podatkowy. Osoby uboøsze dostanπ rÛwnieø po kieszeni
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poniewaø wzroúnie takøe tzw. Podatek poúredni.
Prezydent jednak tej  argumentacji nie s≥ucha≥, bowiem
wola≥ spe≥niaÊ wolÍ swego elektoratu wywodzπcego siÍ
z dawnej PZPR, ktÛry chcia≥ veta dla ustawy.

Decyzja  Aleksandra Kwaúniewskiego ma úcis≥y
zwiπzek z przysz≥orocznymi wyborami prezydenckimi
w ktÛrych, jak wiadomo, zamierza wystartowaÊ. Temat
trzeci to orzeczenie Sπdu Lustracyjnego z dnia 23
listopada br. øe senator Marian Jurczyk by≥ agentem
tajnych s≥uøb PRL-u. Zdaniem sπdu wspÛ≥pracÍ podjπ≥
pod przymusem w obawie utraty øycia. Liczπcy dziú 64
lata Marian Jurczyk jest jednym z historycznych
przywÛdcÛw NSZZ SolidarnoúÊ. W czasie Sierpnia 1980
roku by≥ przewodniczπcym MiÍdzyzak≥adowego
Komitetu Strajkowego w Szczecinie, by≥ jednym z
sygnatariuszy PorozumieÒ GdaÒskich. W czasie stanu
wojennego przesiedzia≥ 3 lata w wiÍzieniu. W roku 1982
zginπ≥ w nie wyjaúnionych do dziú okolicznoúciach jego
jedyny syn i synowa. Orzeczenie sπdu nie jest jeszcze
pe≥nomocne, obroÒca Mariana Jurczyka mec. Jacek
Wasilewski zapowiedzia≥ apelacjÍ. Sam Jurczyk zapytany
dlaczego zatai≥ w oúwiadczeniu lustracyjnym wspÛ≥pracÍ
z SB powiedzia≥: Ñnigdy nie wspÛ≥pracowa≥em, dlatego
nie mogÍ siÍ przyznaÊî. Przy tym temacie nasuwa mi
siÍ taka smutna refleksja, zresztπ nie pierwszy juø raz:
ciπgle byli oprawcy sπ úwiadkami wiarygodniejszymi niø
ci, ktÛrzy byli przeúladowani, i to jest ironia losu ñ chichot
komuny z za grobu.

Jeszcze tylko na marginesie minionych miesiÍcy a
w≥aúciwie tygodni chcia≥bym przytoczyÊ PaÒstwu
przyk≥ad rÛønych meandrÛw politycznych w Polsce.
OtÛø podczas  niedawnej debaty w Sejmie czÍúÊ
rzπdzπcej AWS przegra≥a g≥osowanie nad ustawπ majπcπ
zakazaÊ pracy w niedzielÍ supermarketÛw, nastÍpnie nie
powiod≥a siÍ prÛba skrÛcenia tygodnia pracy do 40
godzin. W koalicji rzπdzπcej AWS-UW jest bowiem taki
nie pisany podzia≥, øe AWS usi≥uje byÊ dobra dla ludzi
pracy, zaú UW broni gospodarki. Opozycja zaú czyli SLD
uprawia cynicznπ grÍ. Najpierw tydzieÒ pracy usi≥uje
skrÛciÊ szybciej niø AWS, a potem cieszy siÍ, øe projekt
zwiπzkowcÛw przepad≥, poniewaø by≥ z≥y dla
gospodarki. To by by≥o tyle z ostatnich miesiÍcy, spÛjrzmy
wiÍc na miniony rok.

Jaki ten rok by≥ dla Polski? By≥ przede wszystkim
rokiem trudnym, bo starano siÍ w tym czasie wprowadziÊ
bardzo powaøne reformy, takie jak: reformÍ oúwiaty,
reformÍ s≥uøby zdrowia, reformÍ rent i emerytur oraz
ostatnio reformÍ podatkÛw.  Procesy te rozpoczÍ≥y siÍ i
trwajπ, juø nikt ich nie zatrzyma, co najwyøej opÛüni je.
Wielkim sukcesem minionego roku by≥o przyjÍcie Polski
do NATO, a przyjÍcie do WspÛlnoty Europejskiej to juø
kwestia najbliøszych dwÛch lat, w kaødym bπdü razie
przygotowania paÒstwa do standardÛw
wspÛlnoeuropejskich sπ juø daleko zaawansowane.
Z≥otÛwka w ciπgu tego roku sta≥a siÍ stabilniejsza, gie≥da
polska coraz  wiÍksza.

Czy to ma≥o? Zawsze powtarzam, øe cz≥owiek jest
stworzeniem bardzo niecierpliwym i przewrotnym i
chcia≥by juø, zaraz. Ale øycie idzie swojπ drogπ a
spo≥eczeÒstwo to przecieø dziesiπtki milionÛw jednostek,
wiÍc nim siÍ to wszystko dotrze musi minπÊ jakiú czas.

I tak przechodzimy do ostatnich 100 lat, czyli 19Ö

Drodzy PaÒstwo, nie mam odwagi podsumowywaÊ tego
czasu, ale zgodzimy siÍ wszyscy z tym, øe w roku 1900
paÒstwo polskie nie istnia≥o na mapie Europy. Polacy byli
pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Z
zaboru austriackiego i pruskiego emigrowali za
wolnoúciπ i chlebem moøna powiedzieÊ po ca≥ym úwiecie.
Natomiast ci z zaboru rosyjskiego byli w najgorszej
sytuacji, bo wyjeødøali daleko nie z w≥asnej woli ñ na
Sybir. Rok  1918 i miesiπc listopad to narodziny II-giej
Rzeczpospolitej i 20 lat tworzenia paÒstwowoúci polskiej.
WrzesieÒ 1939 roku czarna okupacja hitlerowskich
Niemiec.

Lata 1944-1989 to okres odmiennego zniewolenia ale i
czas szczegÛlnego eksperymentu ñ oto historia sprawi≥a,
øe komuniúci dostali w rÍce PolskÍ i PolakÛw. W ramach
pewnych ograniczeÒ geopolitycznych ñ mogli
kszta≥towaÊ rzeczywistoúÊ bez liczenia siÍ z odmiennymi
opiniami, bez dyskusji, sprzeciwÛw i ca≥ej
demokratycznej mitrÍgi. Po 45 latach tego eksperymentu
Polska by≥a po prostu krajem biednym i moøna
powiedzieÊ zacofanym. Rok 1989 przyniÛs≥ Polsce
wolnoúÊ, demokracjÍ i pe≥nπ suwerennoúÊ.

Dziú nie ma øadnego porÛwnania ani nawet analogii
miÍdzy rygorami øycia w PRL-u a obecnπ Polskπ.
Oczywiúcie pamiÍÊ ludzka jest krÛtka i u≥omna - narzeka
siÍ, krytykuje, nawet prÛbuje siÍ zacieraÊ rÛønice miÍdzy
obecnπ Rzeczpospolitπ a PRL-em. Ale jest to takie samo
k≥amstwo jak to, na ktÛrym komuniúci przez 45 lat
udawali, øe rzπdzπ Polskπ. Obecna Polska to kraj wolnego
rynku, wolnego s≥owa i Polacy juø nie muszπ szukaÊ
chleba i wolnoúci w obcych krajach. Oczywiúcie, jak
przypada na paÒstwo demokratyczne, ca≥a scena
polityczna jest na widoku publicznym przeto, jak moøna
zauwaøyÊ, pisze siÍ o wszystkim i g≥Ûwnie krytycznie co
i ja czÍsto w naszych przeglπdach wydarzeÒ czyniÍ. Ale
nie sposÛb nie zgodziÊ siÍ ze s≥owami prof. Jana
Karskiego, ktÛry powiedzia≥: ÑZawsze moøna zrobiÊ
wiÍcej, tylko nikt wczeúniej nie wie, jak íwiÍcejí
powinno wyglπdaÊ. Nie zgadzam siÍ z opiniami, øe
ma≥o zrobiono, a ktoú inny mÛg≥by zrobiÊ wiÍcej.
Oceniam, øe demokracja w Polsce i Polska rozwijajπ
siÍ prawid≥owo.î

Przy≥πczajπc siÍ do s≥Ûw wyøej powiedzianych øyczÍ
PaÒstwu zdrowych i weso≥ych úwiπt Boøego Narodzenia,
szczÍúliwego i dosiego roku 2000.

Arkadiusz  Fabjanowski

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.
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Rozpoczynajπc ostatni miesiπc tego roku, roku bÍdπcego
ostatnim w tym tysiπcleciu jest czas na podsumowanie i
refleksjÍ nad tym co siÍ wydarzy≥o i co nas czeka w
najbliøszym czasie.

OtÛø wbrew ogÛlnemu przekonaniu, øe nic bπdü nie
wiele siÍ dzieje, tak nie jest. Na przestrzemi ostatniego
kwarta≥u mieliúmy dwie bardzo udane zabawy i ci
wszyscy co chcieli  siÍ bawiÊ mieli ku temu okazjÍ.
Wszyscy biorπcy udzia≥ w przygotowaniach i
zorganizowaniu zabaw starali siÍ bardzo aby wszystko
by≥o zapiÍte na Ñostatni guzikî i kolejny raz udowodnili,
øe chcπ coú zrobiÊ aby inni mogli dobrze spÍdziÊ czas w
naszym klubie i za to naleøπ siÍ im s≥owa podziÍkowania.
Jak co roku Stowarzyszenie nasze bra≥o udzia≥ w
sprzedaøy makÛw i ofiarnoúÊ sta≥ej grupy naszych
cz≥onkÛw, ktÛrzy od lat uczestniczπ w tej akcji pozwoli≥a
osiπgnπÊ rekordowπ kwotÍ z tej sprzedaøy, co najlepiej
úwiadczy o wysi≥ku jaki naleøa≥o w≥oøyÊ aby uzyskaÊ
takie rezultaty. Jeszcze raz w tym miejscu chcielibyúmy
bardzo serdecznie podziÍkowaÊ Kol. Kol. A. S. Broøkom,
M. Skarbek, A. S. ZiÛ≥kowskim, C. Machutta, Zb. Steindl,
S. Kulig za ich wysi≥ek i sta≥π gotowoúÊ do pracy
spo≥ecznej. Biorπc jednak pod uwagÍ, øe wspomniana
grupa ludzi moøe odczuwaÊ zmÍczenie i bÍdzie im coraz
trudniej uczestniczyÊ w tego rodzaju akcjach, kolejny raz
ponawiamy proúbÍ aby inni nasi cz≥onkowie zechcieli siÍ
w≥πczyÊ do pracy spo≥ecznej.

Przed nami bodajøe najwiÍksze wydarzenie roku a
mianowicie poøegnanie mijajπcego roku i powitanie
nowego tysiπclecia. Stowarzyszenie nasze organizuje
zabawÍ Sylwestrowπ o czym zapewne Polonia juø wie, z
licznych komunikatÛw. Pozostaje nam ponowiÊ
zaproszenie do wspÛlnej zabawy do ktÛrej trwajπ
przygotowania, sπ jeszcze bilety ale ze wzglÍdÛw
organizacyjnych planujemy zakoÒczyÊ sprzedaø oko≥o 20
grudnia br. a wiÍc zosta≥o nie wiele czasu, prosimy nie
zwlekaÊ i zapewniamy, øe zabawa bÍdzie na medal. Poza
tym dzia≥alnoúÊ Stowarzyszenia przebiega bez zak≥ÛceÒ,
planujemy zwo≥aÊ specjalne walne zebranie cz≥onkÛw
aby wspÛlnie zastanowiÊ siÍ nad naszπ przysz≥oúciπ i
pozostaje øyczyÊ nam wszystkim aby SPK mog≥o dzia≥aÊ
dalej dla dobra ogÛ≥u.

KoÒczπc, w imieniu Zarzπdu Ko≥a i w≥asnym, z okazji
åwiπt Boøego Narodzenia øyczymy wszystkim rodakom
zdrowych, szczÍúliwych i bardzo rodzinnych úwiπt oraz
pomyúlnoúci w nadchodzπcym roku 2000.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Wydarzenia i imprezy w Klubie
Or³a Bia³ego w Kanberze
W dniu 24 kwietnia br., w goúcinnej sali Klubu Or≥a
Bia≥ego, odby≥ siÍ VIII Konkurs S≥owa i Muzyki Polskiej
pt. ÑLaureaci Nagrody Noblaî. W programie podano 79
pozycji z 73 uczestnikami.

W pierwszej czÍúci konkursu, m≥odzi uczestnicy,
popisywali siÍ wierszami swoich ulubionych poetÛw,
miÍdzi innymi, siÍgnÍli oni po Szymborskπ i Mi≥osza.
W tej czÍúci programu umieszczono referaty o J.

S≥owackim i F. Chopinie z ich utworami, jak rÛwnieø
wiersz ÑSmutno mi Boøeî i wykonany na flecie przy
akompaniamencie fortepianu ciekawy utwÛr ÑWariacje
Chopina na temat Rossiniegoî.

Natomiast w drugiej czÍúci m≥odzieø przedstawi≥a w
krÛtkich referatach wielkich PolakÛw:  MariÍ Curie-
Sk≥odowskπ, W≥adys≥awa Reymonta, Henryka
Sienkiewicza, Czes≥awa Mi≥osza, Wis≥awÍ Szymborskπ i
Lecha Wa≥ÍsÍ, wyg≥oszonych w jÍzyku polskim i
angielskim, poniewaø VIII Konkurs zaszczyci≥ swojπ
obecnoúciπ Gary Humphries (M.L.A.) i kilku powaønych
osobistoúci australijskich.  Oczywiúcie, referaty te by≥y
przeplecione poezjπ, muzykπ, úpiewem, grπ na gitarze,
skrzypcach, flecie, klarnecie i pianinie.  M≥odzieø, jak siÍ
okaza≥o, najbardziej polubi≥a Chopina.  VIII Konkurs
zgromadzi≥ naszπ polskπ m≥odzieø, øeby zrozumia≥a i
by≥a dumnπ z przynaleønoúci do tej grupy wielkich
PolakÛw z jakπ nas ≥πczy jedna Ojczyzna-Polska.

Dnia 2 maja br. o godzinie 10-ej rano w Polskim
Oúrodku Duszpasterskim w Narrabundah im. Jana Paw≥a
II odprawiona zosta≥a uroczysta Msza åw. w intencji
Ojczyzny, celebrowanej przez Ks. W. Szczepaniaka w
asyúcie Ks. Rektora S. Lipskiego.

We Mszy åw. uczestniczyli rÛwnieø, oprÛcz oficjalnie
zaproszonych goúci, cz≥onkowie zarzπdÛw obydwÛch
KlubÛw w Kanberze oraz poczet sztandarowy
miejscowego Ko≥a SPK Nr. 5.

Tego samego dnia o godzinie 18-ej odby≥a siÍ Akademia
z okazji obchodu úwiÍta narodowego uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja, w ktÛrej miÍdzy innymi, oprÛcz
zaproszonych goúci oficjalnie, wziÍ≥y udzia≥ obydwie
szko≥y polskie z Belconnen i Phillip oraz grupa taneczna
ÑWielkopolskaî pod kierownictwem pani K. Miko≥ajczak.
Po otwarciu Akademii przez paniπ A. Ca≥kÍ i
odúpiewaniu hymnÛw narodowych, powita≥ obecnych
na sali prezes K.O.B. pan A. Miko≥ajczak.  NastÍpnie
okolicznoúciowe przemÛwienie wyg≥osili, Radca
Ambasady RP. pani Beata StoczyÒska i Minister Edukacji
w A.C.T. pan Bill Stefaniak, a pan prezes K.O.B. A.
Miko≥ajczak odczyta≥ przemÛwienie Marsza≥ka Senatu
RP. pani Alicji Grzeúkowiak z okazji Dnia PolakÛw i
Polonii Za Granicπ na 3-go Maja.  NastÍpnie wyg≥oszono
wiersze i odegrano na flecie i skrzypcach kilka melodii
oraz wystπpi≥ zespÛ≥ taneczny ÑWielkopolskaî.  Po czym
nastπpi≥o przedstawienie laureatÛw VIII Konkursu
ÑPiÍkno s≥owa i muzyki polskiejî, ktÛrzy po krÛtkiej
prezentacji otrzymali dyplomy konkursowe wrÍczone
przez RadcÍ Ambasady RP. paniπ BeatÍ StoczyÒskπ.
Ca≥oúciπ w tej czÍúci Akademii kierowa≥a pani Zofia SÍk-
SÍkalska fundatorka tego konkursu.  Potem grπ na
fortepianie i wystÍpem zespo≥u tanecznego
ÑWielkopolskaî zakoÒczopno tÍ AkademiÍ.

Przy drzwiach wyjúciowych na salÍ, zbiÛrkÍ na
utrzymanie szkÛ≥ polskich w Kanberze, prowadzi≥y panie
z Ko≥a Polek, A. ZiÛ≥kowska i Cisz-Tarchalska, zebranπ
sumÍ w wysokoúci $100,00 przekazano szkolnictwu
polskiemu.

Dnia 19-go wrzeúnia br. o godzinie 16-ej odby≥a siÍ w
Klubie Or≥a Bia≥ego donios≥a uroczystoúÊ 40-lecia
istnienia Ko≥a Polek w Kanberze.  Po czÍúci oficjalnej i
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dalszy ci¹g na str. 6

Polska Szko³a Przedmiotów
Ojczystych na Phillip

artystycznej odby≥a siÍ wspÛlna kolacja, przy pe≥no
zastawionych sto≥ach, goúci≥y nasze Polki oficjalnie
zaproszonych goúci, prezesÛw klubÛw oraz licznie
zgromadzonπ ÑElitÍ Kanberskπî.

Dnia 7-go listopada br., o godzinie 10-ej rano, w Polskim
Oúrodku Duszpasterskim im. Jana Paw≥a II w
Narrabundah, odby≥a siÍ uroczysta Msza åw. w intencji
úwiÍta narodowego odzyskania Niepodleg≥oúci 11-go
Listopada 1918 roku, odprawiona przez Ks. W.
Szczepaniaka w asyúcie jeszcze jednego ksiÍdza.  We
Mszy åw. uczestniczyli rÛwnieø, oprÛcz oficjalnie
zaproszonych goúci, zarzπdy obydwÛch KlubÛw w
Kanberze oraz poczet sztandarowy miejscowego Ko≥a
SPK Nr. 5.  NastÍpnie w niedzielÍ 14-go listopada br., o
godzinie 18-tej w Klubie Or≥a Bia≥ego odby≥a siÍ udana
Akademia 11-to Listopadowa, urzπdzona przez Klub
przy udziale szkÛ≥ polskich z Phillip i Belconnen oraz
grupy tanecznej ÑWielkopolskaî.  Po otwarciu,
odúpiewaniu hymnÛw narodowych, powitaniu
oficjalnych goúci i wszystkich obecnych przez prezesa
K.O.B. pana A. Miko≥ajczaka, okolicznoúciowe referaty
odczytali: pani Beata StoczyÒska, Radca Ambasady RP
w Kanberze oraz pan A. Miko≥ajczak, prezes K.O.B.
NastÍpnie pianistka Melisa Asanin odegra≥a utwory
Chopina, a wiersz powiedzia≥ Adrian Pietkiewicz.  ZespÛ≥
ÑWielkopolskaî, swoimi taÒcami, wprowadzi≥ obecnych
na sali w Ñkrakowskπ krainÍî.  ZespÛ≥ wierszowy ze
szko≥y na Phillip przeniÛs≥ obecnych w przedwojenne
czasy, a gra panny Melisy na fortepianie i Patryka JÛüwika
oraz wystÍp ÑWielkopolskiî zakoÒczy≥y program tej
Akademii.

Przy drzwiach wejúciowych cz≥onkinie Ko≥a Polek
panie A. ZiÛ≥kowska i M. Cisz-Tarchalska, zbiera≥y wolne
datki na potrzeby szkÛ≥ polskich na naszym terenie.  Datki
te zamkniÍto sumπ 100 dolarÛw.

Wszystkim tym, ktÛrzy brali czynny udzia≥ w
urzπdzonych akademiach, dzieciom szkÛ≥ polskich, ich
rodzicom, paniom Z. SÍk-SÍkalskiej, Adeli i Krystynie
Miko≥ajczak, Agnieszce Ca≥ka oraz oficjalnym goúciom i
tak licznej publicznoúci, w imieniu Zarzπdu Klubu Or≥a
Bia≥ego, sk≥ada serdeczne podziÍkowanie prezes A.
Miko≥ajczak.

Dnia 27-go listopada br., o godzinie 20-ej odby≥ siÍ w
K.O.B. ÑWieczÛr Andrzejkowyî, ktÛry rozweseli≥ nie
tylko ÑAndrzejÛwî obecnych na sali, ale i wszystkioch
obecnych na tym wieczorze.  Zabawa by≥a udana, ale
liczba uczestnikÛw mog≥a byÊ wiÍksza.  Bufet wspania≥y,
ale ÑPolonezî jeszcze lepszy.

Z øa≥obnej karty Klubu Or≥a Bia≥ego
Do tej chwili, w tym odchodzπcym roku, w K.O.B.

uby≥o dwÛch d≥ugoletnich cz≥onkÛw:
W≥adys≥aw Bielski, ktÛry zmar≥ w wieku 84 lat,

kawalerzysta, øo≥nierz kampanii wrzeúniowej 1939 roku.
Stefan Jurkiewicz, ktÛry zmar≥ w wieku 74 lat.  By≥ on

wielkim entuzjastπ sportowym, poúwiÍci≥ swÛj talent
wychowaniu i opiece nad m≥odym pokoleniem polskiej
druøyny pi≥karskiej, by≥ jednym z za≥oøycieli Klubu
Polskiego, a pÛüniej Klubu Or≥a Bia≥ego.  Pracowa≥
ofiarnie w kilku zarzπdach K.O.B., za co zosta≥ przyjÍty
w poczet doøywotnich cz≥onkÛw Klubu.

CzeúÊ ich pamiÍci.
Za Zarzπd

A. Miko≥ajczak, prezes

Jak juø informowaliúmy w poprzednich wydaniach
Biuletynu, na poczπtku tego roku szkolnego po dwuletniej
kadencji p. Marek Stawski ustπpi≥ z funkcji Kierownika
Szko≥y. Nowym Kierownikiem zostal wybrany p.
Wojciech Wierzbicki, ktÛry w po≥owie roku
nieoczekiwanie z≥oøy≥ rezygnacjÍ z pe≥nionej funkcji.

Na proúbÍ Zarzπdu Szko≥y, na stanowisko Kierownika
Szko≥y powrÛci≥ p. Edward PieÒkowski, ktÛry pe≥ni≥ tÍ
funkcjÍ w latach 1990 - 1996.

W zwiπzku z powyøszym nie jest koniecznym
przedstawianie od nowa p. E. PieÒkowskiego. Aktualnie
praca w Szkole przebiega bez øadnych zak≥ÛceÒ zarÛwno
w dzia≥alnoúci pedagogicznej jak i organizacyjnej. W
ostatnim okresie czasu odby≥o siÍ kilka zebraÒ roboczych
Zarzπdu Szko≥y i Nauczycieli celem omÛwienia ca≥ego
szeregu zagadnieÒ, miÍdzy innymi: programÛw
nauczania, dyscypliny w szkole, finansÛw, oraz ze
szczegÛlnym naciskiem przypomniano wszystkim
osobom zaangaøowanym o obowiπzku przestrzegania
Statutu Szko≥y. Dokumenty o rzπdowa dotacjÍ z≥oøone
zosta≥y w terminie i Szko≥a otrzyma≥a tzw. ÑGrantî w
wysokosci $40 na kaødego ucznia.

Braliúmy rÛwnieø udzia≥ we wszystkich spotkaniach i
zebraniach Ethnic School Association. W dniu 23/10/99
odby≥ siÍ Ethnic School Day, w ktÛrym braliúmy czynny
udzia≥. Na zorganizowanym przez nas stoisku godnie
reprezentowaliúmy naszπ Szko≥Í. Dzieci wystπpi≥y z
programem, ktÛry przygotowa≥a nasza nauczycielka p.
Iwona Staniewska. Otrzyma≥y za to duøe brawa od
publicznoúci. Natomiast Panie z Zarzπdu Szko≥y
zorganizowa≥y sprzedaø ciast i pomimo bardzo
niesprzyjajπcej pogody wytrwa≥y do samego koÒca
imprezy. DochÛd, ktÛry wyniÛs≥ $150 zosta≥ przekazany
dla Szko≥y. Pragniemy gorπco podziÍkowaÊ za ciasta
dostarczone do naszego stoiska.

Bezpoúrednio po Ethnic School Day rozpoczÍliúmy
aktywne przygotowania do zorganizowania Zabawy
Andrzejkowej, ktÛra odby≥a siÍ 27/11/99 w Klubie SPK.
Jest to zabawa tradycyjnie organizowana przez Szko≥Í
juø od czterech lat, na ktÛrej uroczyúcie øegnamy naszych
maturzystÛw. Zabawa taka bÍdzie w dalszym ciπgu
odbywaÊ siÍ kaødego roku w Klubie SPK, ktÛry z
ogromnym zrozumieniem bardzo aktywnie wspomaga
szkolnictwo polskie w ACT. Impreza ta wymaga≥a duøo
wysi≥ku wielu osÛb czynnie zaangaøowanych w
przygotowaniu dekoracji sali, muzyki, kolacji, nagrÛd
fantowych itp.

Poniewaø inna grupa ÑWielbicieli rozwoju szkolnictwaî
urzπdzi≥a w tym czasie zabawÍ konkurencyjnπ w Klubie
Or≥a Bia≥ego, poczπtkowo mieliúmy obawy, czy zabawa
sie uda i czy bÍdzie poparcie dla Szko≥y ze strony Polonii.
Nadspodziewanie liczba goúci przesz≥a nasze najúmielsze
oczekiwania. Umocni≥o to nas w przekonaniu, øe
potrafimy byÊ razem i doceniÊ wspÛlne dobro. WúrÛd
bardzo licznych goúci nie zabrak≥o Prezesa Rady
Organizacji Polskich na ACT p. A. Alwasta, Prezesa Klubu
SPK p. F. Machutty wraz z ma≥øonkami, Kierowniczki
Szko≥y w Belconnen p. M. RzÍúnickiej z mÍøem.
Wszystkim tym, ktÛrzy przybyli na naszπ zabawÍ
sk≥adam wyrazy podziÍkowania w imieniu Dzieci,
M≥odzieøy, Nauczycieli i Zarzπdu Szko≥y, a przede
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wszystkim w imieniu naszych MaturzystÛw, Karoliny
Kilian, Natalii Moskwy i Krzysztofa SieÒko, ktÛrzy byli
ÑGwiazdami Wieczoru.î Im w≥aúnie zosta≥y wrÍczone
pamiπtkowe plakietki ufundowane przez Szko≥Í i
RodzicÛw. PragnÍ rÛwnieø podziÍkowaÊ Zarzπdowi
Klubu SPK za sponsorstwo, oraz udostÍpnienie sali.
Jednoczeúnie chcÍ poinformowaÊ wszystkich PaÒstwa,
øe w soboty w SPK od kaødej sprzedanej kawy czy
herbaty $1 zostaje przekazany na pomoc obydwu
szko≥om.

£πczπc przyjemne z poøytecznym, zapraszam PaÒstwa
na sobotniπ kawÍ lub herbatÍ. DziÍkujÍ rÛwnieø
wszystkim, ktÛrzy wziÍli aktywny udzia≥ w
przygotowaniu i prowadzeniu Zabawy Andrzejkowej
oraz Ethnic School Day. I tu mam zaszczyt wymieniÊ Panie:
W. Ca≥kÍ, B. Baranowskπ, T. BurzyÒskπ, J. Gajewskπ, M.
KrÛlikowskπ, ElÍ (prosi≥a o nie podawanie nazwiska), D.
Olejniczak, W. Soleckπ, H. Stawskπ, A. ZiÛ≥kowskπ oraz
PanÛw: Z. OpoczyÒskiego, W. Pietranika, P.
Suchomskiego jak rÛwnieø PaÒstwa Kilian i Moskwa.
PragnÍ takøe podziÍkowaÊ wszystkim fundatorom
nagrÛd fantowych - PaÒstwu: A. i P. Wielopolskim, A. i
A. Malarz, I. i W. Komarom oraz Ainslie Supermarket.
DziÍki tak duøemu zaangaøowaniu niema≥ej grupy osÛb
mogliúmy spÍdziÊ przyjemnie czas, a bawiliúmy siÍ chyba
dobrze, skoro starczy≥o nam si≥ do godziny 2.00 nad
ranem. DochÛd z zabawy w ca≥oúci zostanie przekazany
na pomoc Szkole. Czeka≥o nas jeszcze uroczyste
zakoÒczenie roku szkolnego, ktÛre odby≥o siÍ 10/12/99,
oraz poøegnanie MaturzystÛw w Ambasadzie R.P. w dniu
14/12/99.

I to juø chyba bÍdzie ostatnia uroczysta impreza szkolna
w tym roku i w tym Millenium. Serdecznie dziÍkujÍ
ca≥emu Gronu Nauczycielskiemu, Zarzπdowi Szko≥y oraz
wszystkim Ludziom Dobrej Woli za wspÛ≥pracÍ, pomoc
i zrozumienie w tej jakøe nie≥atwej pracy.

SzczegÛlnie cenimy sobie wizyty przedstawicieli
Polonii w naszej Szkole. I tak w tym roku goúciliúmy Paniπ
ItÍ Zalewskπ, ktÛra udzieli≥a wywiadu klasie 11 na temat
pracy lekarza w Afryce, Pana Andrzeja Kiliana, ktÛry mia≥
wyk≥ad dla klasy 11 i 12 na temat inøynierii genetycznej,
Pana Stefana Broøka, ktÛry mÛwi≥ w  klasie 12 o
dzia≥alnoúci AK na Kielecczyünie, Pani Basi Meder, ktÛra
oczarowa≥a wszystkich uczniÛw i pracownikÛw Szko≥y
wspania≥ymi slajdami z jej podrÛøy po Australii, Pana
Arkadiusza Fabjanowskiego, ktÛry spotka≥ siÍ z  uczniami
klasy 12 mÛwiπc o komuniümie w Polsce, AgnieszkÍ
SamoÊ, naszπ absolwentkÍ, ktÛra spotka≥a siÍ z klasπ 11 i
12 mÛwiπc o batalii, ktÛrπ toczy≥a w australijskim Sπdzie
Dziennikarskim o nieuøywanie zwrotu Ñpolskie obozy
koncentracyjneî. Osobne s≥owa podziÍkowania naleøπ
siÍ Panu dr. Jerzemu Drobiszewskiemu, by≥emu
nauczycielowi naszej Szko≥y, ktÛry goúci≥ u nas
trzykrotnie. Jego ostatni wyk≥ad na temat JÛzefa
Pi≥sudskiego dla m≥odzieøy klasy 11 i 12 oraz dla
pracownikÛw Szko≥y wywo≥a≥ duøe zainteresowanie.

ObecnoúÊ PaÒstwa w naszej Szkole pomog≥a nam w
uatrakcyjnieniu zajÍÊ dla m≥odzieøy klas maturalnych.
DziÍkujemy!

Dzieciom i M≥odzieøy øyczymy udanych wakacji.
WierzÍ, øe w nowym roku szkolnym wrÛcimy wszyscy
wypoczÍci i pe≥ni entuzjazmu, by kontynuowaÊ nasz
wspÛlny wysi≥ek w krzewieniu naszej kultury narodowej.

Przygotowa≥ Edward PieÒkowski

Polska Szko³a - dokoñczenie ze str. 5 NOWOåCI  ZE SZKO£Y POLSKIEJ W
BELCONNEN
Czas szybko mija i dobiega koÒca trzeci rok szkolny
pierwszej eksperymentalnej szkoly polonijnej w
Australii.  Rok ten, podobnie jak poprzednie lata,
obfitowal w wiele wydarzeÒ, imprez i by≥ rÛwnieø
bardzo pracowity dla uczniÛw, nauczycieli,
rodzicÛw i oczywiúcie kierownictwa.

DziÍkujemy wszystkim osobom, ktÛre w jakiú
sposÛb przyczyni≥y siÍ do rozwoju i rozkwitu naszej
szko≥y.

Kontynuowaliúmy trudne zadanie ulepszania
metod nauczania poprzez uøywanie komputerÛw i
dostosowanie ich do nauczania jÍzyka polskiego na
emigracji.  Uda≥o siÍ to nam z wielkim powodzeniem
przy duøym zaangaøowaniu pani Beaty
Matuszkiewicz, grupy komputerowej Polonet oraz
wiedzy naszych nauczycieli.

Rodzice jak i nauczyciele sπ zadowoleni z
wynikÛw a co najbardziej cieszy, dzieci lubiπ zajÍcia
w klasie komputerowej.  DziÍki zaradnoúci
kierownictwa, wzbogaciliúmy siÍ o nowe programy,
ktÛre pani Beata przywioz≥a z Polski.

Juø wczeúniej informowaliúmy o inicjatywie
podjÍtej przez szko≥Í zaopatrzenia naszych uczniÛw
w odpowiednie podrÍczniki szkolne napisane
specjalnie dla dzieci na emigracji.

Incjatywa ta zosta≥a zrealizowana z wielkim
powodzeniem i poøytkiem dla naszych dzieci.

PodrÍczniki te wzbudzi≥y duøe zainteresowanie
w ca≥ej Australii i sπ pozytywnie odbierane przez
innych nauczycieli i rodzicÛw australijskich szkÛ≥
polonijnych.  Niech úwiadczy o tym fakt, øe szko≥y
polonijne z Brisbane, Adelaide i Nowej Zelandii
z≥oøy≥y zamÛwienia na zakup tych podrÍcznikÛw.
By≥a to doskona≥a okazja do nawiπzania wspÛ≥pracy
i bliøszych kontaktÛw.

  Wprowadzenie dobrze przygotowanych
metodycznie ksiπøek pozwolilo na ujednolicenie
programu nauczania i podniesienie poziomu
nauczania przy rÛwnoczesnym u≥atwieniu i
uatrakcyjnieniu zajÍÊ dla dzieci.  Zakup tych
podrÍcznikÛw by≥ zwiπzany z kosztami, ktÛre szko≥a
przy wielkim wysi≥ku stara≥a siÍ obniøyÊ. By≥o to
moøliwe przy wielkim zaangaøowaniu rodzicÛw i
osÛb zainteresowanych przy rÛønych akcjach
dochodowych jak: sprzedaø ciast,  czekoladek itp.

   Innπ nowoúciπ w tym roku szkolnym by≥y zajÍcia
teatralne dla zainteresowanych dzieci, zajÍcia te
prowadzi≥a pani Liliana Bogatko.  Poprzez takπ formÍ
nauczania wiele dzieci skorzysta≥y i pozna≥y
teatralne s≥ownictwo nauczy≥y siÍ wystÍpowaÊ
przed grupπ, Êwiczy≥y poprawnoúÊ dykcji naszego
jÍzyka, jak rÛwnieø nabiera≥y pewnoúci siebie.

  Od kilku tygodni trwa≥y przygotowania do
przedstawienia, w ktÛrym wystÍpowa≥a dosyÊ

dokoñczenie obok



Grudzieñ 1999 7

Nowo�ci - dokoñczenie
liczna grupa dzieci z naszej szko≥y.  By≥ to kolejny
sprawdzian  pracy nauczycieli z uczniami w naszej
szkole.  Dzieci wykaza≥y entuzjazm i
zainteresowanie takimi zajÍciami w ktÛrych sk≥ad
wchodzi úpiew recytacja i taniec.  Przedstawienie
pt. Ñ Groch z kapustπî odby≥o siÍ 12 grudnia o
godzinie 15-tej w Klubie Or≥a Bia≥ego.

Na akademii z okazji rocznicy odzyskania
Niepodleg≥oúci Polski w czÍúci artystycznej wystπpi≥
uczeÒ naszej szko≥y Adrian Pietkiewicz.  DziÍkujemy
za piÍknπ recytacjÍ.

Na podkreúlenie zas≥uguje rÛwnieø fakt, øe w
naszej szkole pracowa≥a spo≥ecznie m≥odzieø, ktÛra
nie tylko uczy≥a siÍ jÍzyka polskiego ale i pracy
organizacyjnej.  Pomaga≥a nam przy dyøurach,
bibliotece czy teø  fotokopiowaniu materia≥Ûw do
nauczania .

Chcemy podziÍkowaÊ Gosi Baranowskiej, Oktawii
Bogatko oraz Elizie RzÍúnickiej.  Eliza pracujπc

spo≥ecznie nie tylko nauczy≥a siÍ pracy
organizacyjnej ale osiπgnÍ≥a bardzo wysoki poziom
jÍzyka polskiego.  Obecnie przebywa w Polsce aby
jeszcze bardziej rozwijaÊ i kszta≥towaÊ ten jÍzyk.
Øyczymy jej powodzenia i szczÍúliwego powrotu do
nas.

Uwaøamy to za duøy sukces naszej szko≥y, øe
m≥odzieø pochodzenia polskiego dπøy i pragnie
utrzymywaÊ z nami kontakt widzπc w nas
przekaünika polskiej kultury i tradycji.

Spe≥niamy w ten sposÛb nie tylko cele metodyczne
ale i wychowawcze, co nas ogromnie cieszy.

DziÍkujemy Ko≥u Polek za dofinansowanie naszej
szko≥y.  Mamy nadziejÍ, øe na przysz≥y rok inne
organizacje polonijne dbajπc o kulturÍ i jÍzyk polski
pÛjdπ w úlady naszych niezastπpionych paÒ.

 Jest to ostatnia informacja w tym roku o naszej
szkole.  Mamy wiele planÛw na przysz≥y rok a
wakacyjny odpoczynek pozwoli nam odnowiÊ si≥y
i entuzjazm.

W imieniu Rady Szkolnej i Kierownictwa ze
Szko≥y Polskiej w Belconnen sk≥adamy PaÒstwu i
wszystkim dzieciom w Kanberze oraz organizacjom
polonijnym øyczenia pomyúnoúci i wszystkiego
najlepszego z okazji åWI•T i NOWEGO ROKU.

DO ZOBACZENIA W NOWYM TYSI•CLECIU.
Urszula Pietkiewicz

Dzieci szkolne z nauczycielk¹ podczas zajêæ
fot.  Beata Tworek-Matuszkiewicz

Nauczycielka Ula Pietkiewicz z uczennic¹
Emilk¹ Matuszkiewicz

fot. Beata Tworek-Matuszkiewicz

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 4. kwarta≥ 1999 r.
W niedzielÍ 19.9.br. obchodzi≥yúmy 40-lecie istnienia
KO£A POLEK w Kanberze.

SzczegÛ≥owe sprawozdanie i podziÍkowania
zamieúci≥yúmy w audycji Polskiego Radia 27.9. br. i w
Tygodniku Polskim 6.10. br.

Dziú jeszcze raz dziÍkujemy ogÛlnie wszystkim za
udzia≥ w naszych uroczystoúciach,  przed po≥udniem w
piÍknej Mszy úw. celebrowanej przez ks. prowincja≥a
Stanis≥awa Lipskiego i po po≥udniu w Klubie Or≥a
Bia≥ego.

Za nades≥ane i przekazane pamiπtki, øyczenia i
prezenty bardzo dziÍkujemy. SzczegÛlnie dziÍkujemy za
kwiaty wrÍczone przez syna Pana Ambasadora ñ
Piotrusia, karty od dzieci szkolnych, bÍdπ one
przechowane w ksiÍdze pamiπtkowej.

Czterdziestolecie zakoÒczone. Wracamy do pracy z
zapa≥em i nadziejπ dotrwania do 50-letniego jubileuszu
z pomocπ m≥odszego pokolenia.

2.11.br. obchodzi≥yúmy po zebraniu tradycyjny
Melbourne Cup, goszczπc na Ñlunchuî nowego prezesa
Rady Organizacji Polskich na ACT ñ p. Andrzeja Alwasta.

Mia≥yúmy rÛwnieø goúci z Melbourne: V-ce prez. Rady
Naczelnej Polskich Organizacji w Australii p. LucynÍ
Artymiuk i p. HelenÍ Evert. Obie Panie zapozna≥y nas z
przygotowywanπ przez FederacjÍ Polskich Organizacji
w Wiktorii ñ wystawπ poúwiÍconπ 50-tej rocznicy
powojennej emigracji PolakÛw do Australii, proszπc o
pamiπtki, eksponaty, ciekawe historie przeøyÊ i fotografie.

dalszy ci¹g na str. 8



Grudzieñ 19998

Ko³o Polek - ci¹g dalszy ze str. 7
Wystawa przybÍdzie w maju nastÍpnego roku do
Kanbery.

WúrÛd wielu PolakÛw emigrantÛw z tego okresu jest
w Kanberze rodzina Budnych, ktÛra uroczyúcie
obchodzi≥a ten jubileusz. Rodzice Stanis≥aw i Maria Budni
przybyli do Australii 27.11.1949r. wnoszπc w øycie
spo≥eczne silne akcenty wartoúci i tradycji polskiej,
katolickiej rodziny. Cztery cÛrki paÒstwa Budnych:
Regina åliwiÒska, Irena White, Krystyna Miko≥ajczak i
Maria Gonczarek, wnios≥y wiele w budowÍ øycia
polonijnego i zachowania tradycji polskich. SzczegÛlnie
znana jest p. Krystyna Miko≥ajczak ñ kierowniczka grupy
tanecznej ÑWIELKOPOLSKAî od przesz≥o 10 lat, i p.
Regina åliwiÒska ñ cz≥onkini Ko≥a Polek.

14.11.br. uczestniczy≥yúmy w Akademii Listopadowej
w Klubie Or≥a Bia≥ego, w czasie ktÛrej panie A.
ZiÛ≥kowska i M. Cisz z Ko≥a Polek zebra≥y z wolnych
datkÛw $ 80. - na kronikÍ Polonii. DziÍkujemy wszystkim
ofiarodawcom.

Dnia 19.12.br. bÍdziemy øegnaÊ ksiÍdza Stanis≥awa
Lipskiego, ktÛry koÒczy swπ 6-letniπ kadencjÍ Rektora
Polskiej Misji Katolickiej i Prowincja≥a Towarzystwa
Chrystusowego w Australii i Nowej Zelandii.

Mimo, øe nie widzieliúmy Go czÍsto w Oúrodku
kanberskim, okresy w ktÛrych zastÍpowa≥ miejscowego
ksiÍdza pozostanπ na d≥ugo w naszej pamiÍci. Ujπ≥ serca
parafian delikatnoúciπ, umiejÍtnoúciπ podejúcia do
kaødego cz≥owieka i wielkπ øyczliwoúciπ dla ludzi.
DziÍkujemy Ci KsiÍøe Stanis≥awie za Twπ pracÍ w

Kanberze, øegnamy z øalem i øyczymy zdrowia i si≥ do
dalszej pracy duszpasterskiej.

KoÒczy siÍ rok szkolny 1999. Starsza m≥odzieø juø
odpoczywa i cieszy siÍ wynikami swej pracy. Maturzyúci
Szko≥y Polskiej na Phillip, Karolinka Kilian, Natalia
Moskwa i Krzysztof SieÒko otrzymali swe dyplomy
H.S.C. z jÍzyka polskiego na zabawie graduacyjnej
27.11.br. w SPK. Takøe w szko≥ach i na uniwersytetach
australijskich wiele m≥odzieøy polskiego pochodzenia
osiπga dobre wyniki i duøe sukcesy. Sπ miÍdzy nimi:
Monika Szyc ñ cÛrka cz≥onkini K.P., Andrzej ZiÛ≥kowski-
wnuczek V-ce prezeski A. ZiÛ≥kowskiej i Marek
Sulikowski ñ wnuczek Vice prezeski L. Zawartko, Kalinka
Nowicka ñ siostrzenica pani Zofii Jamson, Micha≥ i Ania
Webster ñ siostrzeÒcy p. H. WodziÒskiej. To ci o ktÛrych
wiemy. Jest ich z pewnoúciπ wiÍcej, lecz nie znamy
nazwisk, a szkodaÖ Tym niemniej gratulujemy
wszystkim jak najserdeczniej i babciom rÛwnieø, i
rodzicom teø, bo sukcesy naszych dzieci i wnuczπt to
wielka radoúÊ dla nas wszystkich.

Na zakoÒczenie øyczymy z okazji úwiπt Boøego
Narodzenia i nadchodzπcego roku 2000 ñ zdrowia,
wszelkiej pomyúlnoúci, szczÍúcia i opieki Boøej na Nowe
Zagadkowe Tysiπclecie ñ naszym Cz≥onkiniom z
Rodzinami, Duszpasterzom, Ambasadzie R.P.
Organizacjom i ca≥ej Polonii Kanbera ñ Queanbeyan.

Podnieú rÍkÍ Boøe DzieciÍ
B≥ogos≥aw ca≥π ZiemiÍ.

H. WodziÒska L. Zapaúnik
Sekretarz Prezes

Cz³onkinie Ko³a Polek podczas uroczysto�ci 40-lecia Ko³a w Klubie Or³a Bia³ego
(Wiêcej zdjêæ z uroczysto�ci na dalszych stronach)

fot. F. Paszkiewicz
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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

Kurs maturalny w Szkole Polskiej w Phillip
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
absolwentÛw 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 ogÛlnej punktacji o
400 miejsc wúrÛd maturzystÛw danego roku.

Kurs maturalny w Polskiej Szkole w Phillip moøna robiÊ
jako major, tzn. przez okres dwÛch lat lub jako minor, tzn.
tylko przez jeden rok.

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 na poczπtku
lutego w roku 2000 w naszej Szkole. Moøna rÛwnieø
dzwoniÊ do Stefana Gajewskiego, nauczyciela klas 11 i
12, telefon 6231 4273.

Przygotowa≥ Stefan Gajewski

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

40-lecie Ko³a Polek - Prezes Zjednoczenia Polek w
Australii i Nowej Zelandii p. Alicja Michalska wrêcza
dyplomy za pracê spo³eczn¹ paniom (od lewej): M.
Gondek, Y. Szyc, E. Mazurek, St. Wieczorek, R.
�liwiñskiej fot. I. �laska-Bell
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Melbourne Cup w Kole Polek 2.11.1999
 fot. Wanda Ca³ka

Rada Organizacji Polskich na
Australijskie Terytorium Sto≥eczne

sk≥ada
pani Ryce Hπdzel

wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia z
powodu úmierci mÍøa Franciszka
Hπdzla ñ wieloletniego dzia≥acza

polonijnego w Kanberze i Australii.
Za Prezydium Rady

Andrzej Alwast, Prezes
Kanbera, dnia 9 grudnia 1999 roku.

Polski Komitet Radiowy
Kanberski program radiowy w jêzyku polskim w pa�mie
FM 91,1MHz (CMS Community Radio) serdecznie
zaprasza naszych Rodaków do odbiorników radiowych
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od 19.00 do 20.00.
Adres Rozg³o�ni: CMS Community Radio, Polish Lan-
guage Program,  27 Mulley St. Holder A.C.T. 2611
Nr. telefonu pod który mo¿na dzwoniæ nawet podczas
audycji:  02-62874347.

TERMINARZ AUDYCJI Polskiej Fali
13/12/99 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
20/12/99 Maryla Królikowska 6296 3198
27/12/99 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
03/01/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
10/01/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
17/01/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
24/01/00 Maryla Królikowska 6296 3198
31/01/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
7/02/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
14/02/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
21/02/00 Maryla Królikowska 6296 3198
28/02/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
06/03/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
13/03/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
20/03/00 Maryla Królikowska 6296 3198
27/03/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
Dziêkujemy wszystkim naszym s³uchaczom za
wspieranie naszej pracy. Jak zwykle apelujemy do
wszystkich chêtnych do pracy w naszym radiu o
zg³aszanie siê do nas - dla ka¿dego znajdziemy ciekawe
zajêcie przy realizacji naszych audycji.
Z okazji  �wi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy naszym
s³uchaczom wszelkiej pomy�lno�ci a w nowym 2000
roku spe³nienia wszystkich marzeñ.

KOMITET RADIOWY

ZZZZdrowych, Weso≥ych åwiπt
i SzczÍúliwego Nowego 2000 Roku

Wszystkim Rodakom
øyczy

Zofia SÍk-SÍkalska

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

Kpt. Franciszek Hπdzel
Urodzony 28.8.1915 r.

Zmar≥ po d≥ugiej chorobie 6.12.1999 r.
Zosta≥ pochowany na cmentarzu wojskowym w Gungahlin dnia 9.12.1999 r.

Walczy≥ w Kampanii Wrzeúniowej w 60-tym pp. Wieloletni Generalny Sekretarz Zarzπdu
Krajowego SPK w Australii oraz V-ce Prezes Zarzπdu Krajowego SPK. Wieloletni Sekretarz i
Prezes SPK Ko≥a Nr. 5. Za≥oøyciel i druøynowy ZHP im. JÛzefa Pi≥sudskiego w Kanberze i
Queanbeyan.  Nauczyciel w szko≥ach polskich na terenie Kanbery.
Odznaczony:

Krzyøem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z≥otym Krzyøem Zas≥ugi oraz British Empire Medal.
Z≥otym Krzyøem Federacji åwiatowej SPK.
Z≥otym Krzyøem SPK w Australii oraz innymi polskimi
i australijskimi odznaczeniami.

Zarzπd SPK Ko≥a Nr. 5 w Kanberze i Okol. Inc. oraz cz≥onkowie Ko≥a sk≥adajπ kondolencje
Øonie oraz Rodzinie Zmar≥ego.

CzeúÊ Jego PamiÍci!

Do naszego miasta, do pp. K. przyjecha≥a z Polski
z wizytπ Waøna Osoba.  Gospodarze urzπdzajπ
party-grill i majπ zaprosiÊ mnÛstwo goúci,

albowiem Waøna Osoba pragnie poznaÊ tutejszych
rodakÛw.  Jak juø dosta≥eú zaproszenie, potelefonuj po
znajomych i zapytaj: ÑWybieracie siÍ do pp. K.?  Jeúli
znajomi rÛwnieø otrzymali zaproszenie odpowiedzπ -
ÑAleø oczywiúcie!  W≥aúnie dyskutujemy z mÍøem w co
siÍ ubraÊ i czy wypada kupiÊ prezent dla Waønej Osoby.î
Jeúli zostali pominiÍci, to powiedzπ:  ÑI tak byúmy nie
poszli, wyjeødøamy do Sydney na trzy dni - szkoda.î
Jedni tylko znajomi odpowiedzπ wprost:  ÑNie zostaliúmy
zaproszeni bo pp. K. owszem, bardzo porzπdni ludzie -
ale nie spotykamy siÍ z nimi.  RÛwnieø w poglπdach.î

A wiÍc jak juø przyjedziesz na party - pamiÍtaj:  jeúli
masz nowy samochÛd, staraj siÍ go zaparkowaÊ jak
najbliøej.  Jeúli natomiast twoja samochodzina jest raczej
wiekowa - szukaj miejsca jak najdalej.  NastÍpnie zrÛb
tzw. wejúcie i zerkaj czy twoja nowa kreacja za $175
(David Jones) budzi zachwyt.  Krok nastÍpny: - nie czekaj
jak pani K. zechce ciÍ przedstawiÊ Waønej Osobie -
przysuwaj siÍ sama coraz bliøej.  PamiÍtaj, øe nie jesteú
jedynπ, ktÛra ma te same zamiary, ale nie zwracaj na nic
uwagi, po prostu przepychaj siÍ, bo Waøna Osoba jest
juø otoczona.

Jak juø Waønπ OsobÍ dopadniesz - nie daj siÍ
odepchnπÊ przez innych.  Przedstaw siÍ i zapytaj - jak
siÍ panu podoba Kanbera i czy jest pan pierwszy raz w
Australii.  Zaraz teø dodaj, øe niedawno odwiedzi≥aú
PolskÍ, øe by≥o cudownie i w ogÛle myúlisz aby z ca≥π
rodzinπ powrÛciÊ do Kraju na sta≥e. - Bardzo tÍsknimy
za Polskπ (zrÛb przy tym smutnπ minÍ) tylko obawiamy
siÍ, øe dzieci nie przyzwyczajπ siÍ do innych warunkÛw.
(Oczywiúcie nie przyznawaj siÍ, øe dzieci w ogÛle nie
mÛwiπ po polsku).  Waøna Osoba patrzy na ciebie, ciπgle
uúmiechniÍta, lecz wzrok ma raczej b≥Ídny...

Wa¿na Osoba
Felieton

Najlepiej jak sπ krzes≥a i Waøna Osoba siedzi - staÒ
bliziutko i obserwuj - jeúli ktoú zwolni miejsce, szybko
siadaj, nie oglπdaj siÍ na nikogo.  To, øe pani Z. - staruszka
chcia≥a ci to krzes≥o zajπÊ, nie ma znaczenia.  Kto pierwszy
ten lepszy.  Grunt, øe dopiÍ≥aú swego i siedzisz obok
Waønej Osoby.

NastÍpna rada:  siedü tak przyczepiona do krzes≥a i
staraj siÍ aby wyglπda≥o na to, øe Waøna Osoba rozmawia
tylko z tobπ.  Zaraz zrobi siÍ ko≥o was jeszcze wiÍkszy
t≥oczek.  Kaødy uúmiechniÍty - ludzie ktÛrych nie znasz
teraz pytajπ ciÍ o zdrowie.  Czujesz siÍ coraz waøniejsza...
Jeøeli Waøna Osoba jest bardzo otoczona i nikt siÍ z
krzes≥a nie rusza, zastosuj taktykÍ:  podejdü do pana S.,
ktÛry okupuje krzes≥o juø przez dwie godziny i powiedz,
øe w≥aúnie na sto≥y podano wspania≥e ciasta - ptysie,
specjalnoúÊ pani domu.  Po czym natychmiast siadaj na
jego miejscu i broÒ Boøe siÍ nie ruszaj - nie ulegaj pokusie
gdyby nawet podano homary, i raz jeszcze staraj siÍ
Waønπ OsobÍ zabawiaÊ rozmowπ.  Najlepiej ponarzekaÊ
na AustraliÍ i staraÊ siÍ opowiedzieÊ jak bardzo by≥o
ciÍøko jak przyjecha≥o siÍ tutaj ileú lat temu.  Trzeba
koniecznie powiedzieÊ, øe mamy Rzπd byle jaki, øe
niestety nie zostaliúmy Republikπ, øe byliúmy na ÑOgniem
i Mieczemî a teraz czekamy na ÑPana Tadeuszaî, øe
Hoffmana lubimy ale WajdÍ ubÛstwiamy.

Przy poøegnaniu d≥ugo úciskaj rÍkÍ Waønej Osoby lub
nawet podaj komuú swÛj aparat fotograficzny i poproú
(Czy moøna?) o zdjÍcie z Waønπ Osobπ.  Po powrocie do
domu potelefonuj do tych co nie byli zaproszeni i pochwal
siÍ, øe zrobi≥aú furorÍ. - Waøna Osoba serdeczna,
rozmowna - moøe jak bÍdziemy w Polsce to mu siÍ
przypomnimy.  Na drugi dzieø zrÛb sobie duøe
powiÍkszenie wspÛlnej fotografii z Waønπ Osobπ, opraw
w ramki i powieú na widocznym miejscu w salonie.  Niech
wszyscy wiedzπ jaka jesteú popularna!

Irena ålaska-Bell
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K¹cik M³odzie¿owy
Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych w Phillip

Karolina Kilian ñ klasa 12

Przebaczenie, nie zemsta, przynosi
ostatecznπ ulgÍ

ìOjcze przebacz im, bo nie wiedzπ, co czyniπ.î ñ Pismo
åwiÍte

Przebaczenie i zemsta to dwie przeciwstawne odpo-
wiedzi dla naszych winowajcÛw za wyrzπdzone nam z≥o.
Przebaczenie z pozoru wydaje siÍ byÊ trudniejsze do
zrealizowania, choÊ zwykle zgadzamy siÍ z  poglπdem,
øe jest ono honorowym rozwiπzaniem zaistnia≥ego
konfliktu. Wymaga od skrzywdzonego, aby wykaza≥  siÍ
dojrza≥oúciπ, dobrociπ i mi≥oúciπ bliüniego ñ a nie zawsze
jest to takie ≥atwe. Zemsta wydaje siÍ dla wielu ludzi
dzia≥aniem przynoszπcym wiÍkszπ i natychmiastowπ
ulgÍ. Sprawiedliwoúci z pozoru sta≥o siÍ zadoúÊ.

KtÛre wiÍc rozwiπzanie jest s≥uszne i co za tym idzie
przynoszπce ulgÍ? Czym w≥aúciwie jest przebaczenie?

Wydaje siÍ, øe polega ono na g≥Íbokim zrozumieniu
øycia i innych ludzi. Jeúli tak naprawdÍ zastanowimy siÍ
nad tym jakimi pobudkami kierowa≥ siÍ nasz winowajca,
to uúwiadomimy sobie, øe zwykle dzia≥a≥ zgodnie z tym,
co wydawa≥o mu siÍ najlepsze w danej sytuacji. Jeúli
mimo to wynik jego dzia≥ania jest niekorzystny dla nas,
to czy mamy prawo go za to karaÊ? Czasami krzywda
spotyka nas ze strony cz≥owieka, ktÛrego umys≥ do tego
stopnia opanowa≥a z≥oúÊ i nienawiúÊ, øe nie jest on zdolny
do kierowania sobπ. Jedyne co moøemy zrobiÊ to staraÊ
mu siÍ pomÛc aby odzyska≥ spokÛj i nie øywiÊ do niego
urazy. Cz≥owiek, ktÛry przebacza swojemu winowajcy
daje úwiadectwo temu, øe pomyúla≥ logicznie o zaistnia≥ej
sytuacji i zdecydowa≥, øe nie by≥a warta jego
zdenerwowania i gniewu. PamiÍtajπc o wyrzπdzonych
krzywdach i analizujπc je wciπø od nowa z myúlπ o
zemúcie pozwalamy na to, aby ten inny cz≥owiek
krzywdzi≥ nas nadal. Nie przerywamy w ten sposÛb z≥ego
≥aÒcucha i nie odczuwamy ulgi.

Ponadto, przebaczenie od razu koÒczy konflikt dla obu
stron ñ winowajca za bardzo jest wdziÍczny za
przyjacielski gest, aby prÛbowaÊ znowu zraniÊ swπ ofiarÍ.
Przebaczajπc, pozwalamy mu zastanowiÊ siÍ nad swoim
zachowaniem. Zemsta zrodzi≥aby jedynie w jego sercu
z≥oúÊ i agresjÍ. Cz≥owiek, ktÛry wybaczy≥ swemu
winowajcy wymaza≥ tym samym krzywdÍ, ktÛra go

spotka≥a. Czuje, øe postπpi≥ s≥usznie i doznaje ulgi.
Konflikt koÒczy siÍ szczÍúliwie i to dla obu stron.

Z drugiej strony wielu ludzi uwaøa, øe tylko zemsta
przynosi uczucie prawdziwej ulgi. Odzwierciedleniem
tego sπ systemy prawne wielu krajÛw. Niejednokrotnie
nie majπ one za zadanie resocjalizacji winowajcy, lecz
opierajπ siÍ na odwiecznej zasadzie ÑOko za oko, zπb za
zπbî. Wydaje siÍ, øe spo≥eczeÒstwo ktÛre honoruje ten
system nie widzi sensu  w przebaczeniu win. Winowajca
musi byÊ ukarany i szeroki zakres kar siÍga aø po wyroki
úmierci. Jeúli przebaczenie uznawane by≥oby za wyjúcie
przynoszπce ulgÍ, to kara doøywotniego wiÍzienia
powinna byÊ wystarczajπca aby odizolowaÊ ludzi
niebezpiecznych dla otoczenia. Tymczasem wiÍkszoúÊ
spo≥eczeÒstw wrÍcz øπda aby w systemach kar sπdowych
znalaz≥a siÍ moøliwoúÊ skazania winowajcy na úmierÊ.

Czy w tym kontekúcie nie sprawia to wraøenia, øe
wyrok ten nie ma na celu odizolowania ofiary, lecz jest
raczej wyrazem zemsty spo≥ecznej? Przebaczenie
wydawa≥oby siÍ najwyraüniej wyrazem s≥aboúci i
bezradnoúci wobec z≥a. Oglπdajπc sprawozdania z
wyrokÛw sπdowych widzimy niejednokrotnie wielkπ
radoúÊ na twarzach poszkodowanych, kiedy ich
winowajcy dostajπ wysokie kary. Wydaje siÍ, øe
uzasadnieniem tej radoúci nie jest przebaczenie i mi≥oúÊ
bliüniego, lecz chÍÊ zemsty, szczÍúcie z  jej dokonania i
uczucie prawdziwej ulgi.

Innπ sprawπ sπ tradycje wielu spo≥eczeÒstw, gdzie
dokonanie zemsty jest jedynym honorowym za≥atwie-
niem sprawy. Osoba uchylajπca siÍ od wendety otoczona
jest pogardπ i uwaøana za jednostkÍ tchÛrzliwπ. Przeba-
czenie w ogÛle nie wchodzi w grÍ. Tradycje te sπ niezwy-
kle stare i w tej samej postaci przetrwa≥y setki lat. åwiad-
czy≥oby to o tym, øe wygra≥y one prÛbÍ czasu i sπ s≥uszne.

Podsumowujπc, nie sposÛb nie zauwaøyÊ wyraünego
podobieÒstwa pomiÍdzy obiektami naszej dyskusji, czyli
zemstπ i przebaczeniem, a dwoma szeroko znanymi
osobistoúciami ñ czyli postaciami diab≥a i anio≥a. Zemsta
to czyn diabelski, okrutny, przepojony z≥oúciπ i nie znajπcy
litoúci. Zemsta jako ürÛd≥o szczÍúcia i ulgi, øe krzywdy
zosta≥y pomszczone, ofiara upokorzona i rachunki
wyrÛwnane. Przebaczenie natomiasst to ca≥y anio≥ ñ
wielkoduszny, mπdry i rozumiejπcy s≥aboúÊ innych.
PamiÍtajπc, øe dobro zawsze zwyciÍøa nad z≥em
znajdujemy wiÍc rozwiπzanie naszego problemu.

Karolina Kilian

AUSSPEDIMPEX Pty Ltd
A.C.N. 083 262 739

Anna i Adam Malarz
11 Chillagoe Street
Fisher  ACT  2611
Tel. 02 6288 9683

019 440 467

Mamy ogromny wybÛr piÍknych rÍcznie wykonanych wyrobÛw szklanych po
atrakcyjnych cenach.  Producentem jest huta szk≥a DECO-GLASS w Kroúnie.

Zapraszamy PaÒstwa do zrobienia gwiazdkowych (i nie tylko) zakupÛw u nas.
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Felieton �wi¹teczny
Z przymru¿eniem oka

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

Ko³o Polek w Kanberze ................. $100,00
H. Frasin ...................................... $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: PO Box 5,
Ashfield Mall NSW 2131

Wraz ze zbliøajπcym siÍ terminem wydania grudniowego
numeru Kroniki Polonii powstaje problem. Naczelny
nieub≥agany - proszÍ coú napisaÊ, przecieø w Kronice
powinien byÊ åwiπteczny Felieton! I tu musia≥am siÍ
zaczπÊ zastanawiaÊ, bo przecieø pisa≥am juø o wszystkim,
co tu jeszcze moøna wymyúleÊ?

Pomog≥a mi w tym wizyta u jednej znajomej, pani B.,
albowiem posiada ona letni dom w Batemans Bay. No i
juø jest temacik z øycia wziÍty... Pani B. opowiada≥a jak
to w ich letnim domku nad oceanem w okresie
úwiπtecznym i letnich wakacji szkolnych nie mogπ siÍ
odpÍdziÊ od goúci. - Wszyscy nas kochajπ pani Ireno.
Dzwoniπ do nas ludzie, ktÛrych prawie nie znamy i
mÛwiπ: ÑMacie domek nad morzem, wpadniemy do was
w drugi dzieÒ úwiπt. Wigilia w domu, pierwszy dzieÒ
úwiπt wizyty i przyjmowanie goúci a potem jedziemy nad
ocean. Nie trzeba siÍ nami przejmowaÊ, rozstawimy
namioty w ogrodzie, aby siÍ tylko umyÊ i coú upichciÊ -
nie zrobimy wam k≥opotu.î Za chwilÍ drugi telefon:
ÑPrzyjeødøamy do was w pierwszy dzieÒ úwiπt. Jasio i
Julia chcπ koniecznie jechaÊ nad morze. Wiecie jaka jest
droøyzna - chyba wiÍc nas przyjmiecie. Aby siÍ tylko
przespaÊ... øe macie ca≥π rodzinÍ? Nie szkodzi. Nie
zrobimy wam k≥opotu. Mamy trzy eski jedzenia
úwiπtecznego, przeúpimy siÍ nawet na materacach w
kuchni.î - I tak telefon za telefonem, øali siÍ pani B.

Po rozmowie z paniπ B. zaczÍ≥am siÍ rozglπdaÊ za
osobami posiadajπcymi domy letnie nad naszym
miejscowym ch≥odnym oceanem. Znalaz≥am kilku tych
szczÍúliwcÛw, lub powiem - nieszczÍúliwcÛw, bo jak tylko
Boøe Narodzenie siÍ zbliøa, wszÍdzie ta sama historia.
Znajomy, pan K. mÛwi: - Bywa tak, øe przez rok ca≥y
tylko k≥aniamy siÍ sobie na ulicy lub przed koúcio≥em, a
tu nagle pod koniec listopada po mszy lecπ do nas jakieú
ledwo nam znane osoby i przewaønie ta sama rozmowa:
ÑWiemy øe macie domek letni ko≥o Batemans Bay, czy
wynajmujecie?î - Nie daj Boøe powiedzieÊ TAK - ciπgnie
pan K. - bo wtedy wiadomo, øe dana osoba powie:
ÑOczywiúcie dla znajomych rodakÛw bÍdzie zniøka,

prawda? Øe wszystko macie zajÍte? To teø nie szkodzi.
Rozbijemy namioty w waszym ogrodzie, to bÍdzie jeszcze
taniej. Tylko kuchnia, ≥azienka i toaleta nam potrzebne.
Z gÛry dziÍkujemy - chyba nie øa≥ujecie kawa≥ka
ogrodu?î

NastÍpna zapytana przeze mnie pani, w≥aúcicielka
domu letniego nad morzem powiedzia≥a: - Ca≥y dom w
czasie åwiπt Boøego Narodzenia i wakacji szkolnych
zawalony jest rodzinπ i przyjaciÛ≥mi z kupπ dzieci.
SpÍdzamy wiÍc ca≥y styczeÒ w Kanberze, w lutym jest
juø spokojniej - dzieci idπ do szko≥y; ale jednak jeszcze
zawsze znajdπ siÍ chÍtni do spÍdzenia urlopu w Naszym
Domku. Pod koniec marca jedziemy do naszych w≥oúci -
sprzπtamy, reperujemy zepsute krany w ≥azience,
porzπdkujemy ogrÛd i wracamy do Kanbery. Dodam
jeszcze - powiedzia≥a pani H. - øe na ogÛ≥ ludzie nie majπ
zielonego pojÍcia ile nas rocznie kosztuje ten luksus, z
ktÛrego prawie nie korzystamy. Ja osobiúcie nie
przepadam za oceanem...

NastÍpny znajomy powiedzia≥: - Domek letni nad
morzem? Owszem mamy, ha ha, pewnie chce pani do
nas przyjechaÊ na Boøe Narodzenie... Niestety, mamy juø
komplet - rodzina z Ñcountryî zjecha≥a. Ale im szykujemy
niespodziankÍ! Domek sprzedajemy, mamy zamiar kupiÊ
apartament na Gold Coast. Jeüdzimy na Gold Coast co
roku, duøo starszych ludzi przenosi siÍ tam na sta≥e.
Jesteúmy juø na emeryturze - moøe wszystko sprzedamy
i teø siÍ przeniesiemy. - Przecieø i tam was dogoniπ -
powiedzia≥am - Gold Coast jest bardzo atrakcyjne. - Mam
nadziejÍ, øe dystans zrazi wiÍkszoúÊ , ale wciπø muszÍ
zaplanowaÊ jak sie broniÊ przed ewentualnπ inwazjπ. -
Podobno w Vanuatu i Fiji moøna coú kupiÊ, albo w
Hiszpanii teø nie drogo - prÛbowa≥am doradziÊ. Pan
spojrza≥ na mnie i westchnπ≥: - Zapytam øony.

Irena ålaska-Bell

40-lecie Ko³a Polek: Ambasador RP dr T. Szumowski
sk³ada ¿yczenia a jego syn Piotru� wrêcza kwiaty na rêce
prezeski p. L. Zapa�nik

fot. F. Paszkiewicz
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Polski Instytut Historyczny w Australii

Zarz¹d Polskiego Instytutu Historycznego, z
przewodnicz¹cym Andrzejem Kleebergiem na czele,
podczas obrad

Polski Instytut Historyczny w Australii powsta≥ by
zbieraÊ i zabezpieczaÊ moøliwie jaki najwiÍkszπ iloúÊ
materia≥Ûw historycznych Polonii w Australii.  Instytut
gromadzi rÛøne rodzaje materia≥Ûw úwiadczπcych o
øyciu i osiπgniÍciach organizacji polonijnych i
indywidualnych osÛb.  Sπ to archiwalne dokumenty takie
jak:  protokÛ≥y zebraÒ, kroniki, albumy, programy z
organizowanych imprez, filmy, fotografie, dowody i inne
pamiπtki.

Zbiera rÛwnieø nagrane na øywo ciekawe historie ludzi,
ktÛrych los przywiÛd≥ do Australii i ktÛrzy zostawili tutaj
trwa≥y úlad po sobie.

Naczelnym celem Instytutu jest stworzenie zbioru
historycznych dokumentÛw mÛwiπcych o øyciu i
dokonaniach polskiej emigracji.  ZbiÛr ten pos≥uøy w
przysz≥oúci stworzeniu historycznie prawdziwego
obrazu øycia i pracy Polonii oraz jej wk≥adu w rozwÛj
kulturalny i ekonomiczny Australii.

PotrzebÍ stworzenia Polskiego Instytutu Historycznego
dostrzek≥ Andrzej Kleeberg.  Jako naoczny úwiadek
tworzenia i rozwoju spo≥ecznoúci polonijnej w Australii
i biorπcy w niej aktywny udzia≥, odczu≥ potrzebÍ zebrania
i zachowania tych niepowtarzalnych wartoúci dla
przysz≥ych pokoleÒ.  Celem przekazania prawdy
historycznej o tych czasach i ludziach, ktÛrzy
wspÛ≥tworzyli dzisiejszπ rzeczywistoúÊ na bazie kultury
i obyczajowoúci s≥owiaÒskiej.

Instytut zalegalizowano w 1996 roku.  Skupia on
ochotnikÛw pasjonatÛw historii, w duøej mierze
profesjonalistÛw.  Oni to wielkim zaangaøowaniem
starajπ siÍ poszerzyÊ archiwa.  Przedstawiciele Instytutu
dzia≥ajπ w dziewiÍciu g≥Ûwnych miastach Australii, a
zarzπd ma swojπ siedzibÍ w Kanberze.  Zarejestrowano
w≥asnπ stronÍ w Internecie (www.polhistinst.org.au)
gdzie bÍdπ udostÍpnione katalogi zbiorÛw Instytutu.

Do tej pory zebrano 102 taúmy magnetofonowe z
historiami osobistymi (oral history).  Bibliografia
zebranych w tej chwili materia≥Ûw zajmuje juø 42 strony
maszynopisu.  Niewielki zbiÛr fotografii wzbogaca
rosnπcπ øywπ kronikÍ.

WkrÛtce zostanie podpisana umowa z Narodowπ
Bibliotekπ Australii (Australian National Library)  na
przechowanie zbioru o nazwie ÑPolonica Collectionî.
ZbiÛr ten bÍdzie skatalogowany i udostÍpniony
publicznoúci pod has≥em ÑPolonica Collection Cata-

logueî, na normalnych warunkach w Bibliotece
Narodowej.  Bowiem jedynie Biblioteka Narodowa moøe
zapewniÊ prawid≥owe przechowanie, uøytkowanie i
opiekÍ nad naszymi zbiorami na koszt rzπdu.

Kochani rodacy, zwracamy siÍ do was z serdecznym
apelem o kontakt.  Czekamy na nowych ochotnikÛw-
rozmÛwcÛw do podzielenia siÍ swojπ jakøe
niepowtarzalnπ osobistπ historiπ.  Chcielibyúmy ocaliÊ
jak najwiÍcej ciekawych wspomnieÒ i pamiπtek o nas,
dla naszych wnukÛw i ca≥ej spo≥ecznoúci australijskiej.
Potrzebujemy takøe dalszych ochotnikÛw do pomocy w
tym waønym dzia≥aniu.

Poniøej zamieszczamy listÍ naszych przedstawicieli w
wiÍkszych miastach Australii:
SYDNEY: Tomek Carnota (02) 9980 6845
CANBERRA: Andrzej Kleeberg (02) 6288 6089
NEWCASTLE:  brakuje
MELBOURNE: Bogumi≥a Øongo≥≥owicz
BRISBANE: Franek Rutyna (07) 3803 5265
TOWNSVILLE: Br. Jerzy Miller-Patajewicz (07) 4724 1161
ADELAJDA: Jerzy DudziÒski (08) 8261 4908
PERTH: Dr Anna Habryn (08) 9490 4279
HOBART: Irena Kowaluk (03) 6228 4908
LAUNCESTON: Antoni JasiÒski (03) 6343 3474
PAMI TAJMY, JAK D£UGO PAMI ∆ O NAS I O
NASZYM ØYCIU NIE ZAGINIE, TAK D£UGO ØY∆
B DZIEMY.

Joanna Marchiewicz

 fot. T. Czarnota

Z≥ote serca
Trafi≥ do nas list Marcina Pisarkiewicza, ma≥ego pacjenta
Akademii Medycznej w Warszawie.

Trafi≥ teø w dobre rÍce i z≥ote serca - albowiem na apel
Marcina o pomoc dla szpitala, pospieszy≥a Rodzina
KrÛlikowskich (tak ich tu nazywamy).

Sta≥o to siÍ na kilka dni przed Promocyjnπ Zabawπ
Wiosennπ, urzπdzanπ przez p. Romana Narela. (Zabawa
odby≥a siÍ w klubie SPK i wziÍ≥o w niej udzia≥ 140 osÛb).

ZwrÛcono siÍ do ludzi dobrej woli, nie o pieniπdze,
tylko o fanty, i w czasie zabawy urzπdzono aukcjÍ. Wiele
cennych przedmiotÛw - fantÛw, by≥o do kupienia.

Kryszta≥y, srebrna biøuteria, kosze s≥odyczy, kosze
delikatesowe i wytworne alkohole.

Licytacja przesz≥a najúmielsze oczekiwania.
Patrzyliúmy ze zdumieniem, jak podbijano ceny.

W rezultacie w czasie jednej godziny uzbierano
przesz≥o 700 dolarÛw, ktÛre natychmiast zosta≥y

przekazane na adres
Katedry Kliniki Kardio-
chirurgii i Chirurgii
DzieciÍcej przy Akademii
Medycznej w Warszawie.

Za kilka dni nadszed≥
piÍkny list z podziÍ-
kowaniem od dr Malca i
fotografia Marcinka
prezentujπcego czek.
(obok niego widzimy dr
med. Malca).

Wystarczy popatrzyÊ na
ich uúmiechniÍte twarze,
aby mieÊ ogromnπ
satysfakcjÍ.

Irena ålaska-Bell
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Aniela Andrejew
Bij¹ dzwony

Bij¹ dzwony, rado�æ g³osz¹,

A gwiazda przewodnia

Do stajenki w czystym polu

Prowadzi przechodnia.

Od pastuszków z barankami,

Pierwszych, wiernych dzieci,

Z³oto, mirrê i kadzid³o

Wioz¹ wielcy w �wiecie.

Na wielb³¹dach po�pieszaj¹,

Czarny król z bia³ymi,

Z ró¿nych zeszli siê stron �wiata

Do³¹czyæ w pielgrzymie,

Aby oddaæ pok³on wielki

Dzieci¹tku w stajence,

Najwiêkszemu dzi� monarszy

i �wiêtej Panience.

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Roku
Jubileuszowego 2000, ostatniego

roku 20. wieku i drugiego
tysi¹clecia,

Czytelnikom     Kroniki Polonii

i Wszystkim Rodakom

Weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz

Szczê�liwego Nowego Roku
¿yczy

Redakcja

Choæ ubogi, bez pieluszek,

Wó³ Go z os³em grzeje,

Wielkie skarby, gdy weñ wierzysz,

Dla cz³owieka kryje.

Po�piesz i ty za pastuszkiem,

Jakie dasz ofiary?

Z³ó¿ Mu swoje czyste serce,

To najwiêksze dary.

1983

��piew Ptaków Wêdrownych�.

Wydawca:  Ko³o Polek w Zachodniej Australii, 1989

Aniela Andrejew przyby≥a do Australii wraz z mÍøem
w roku 1950 z Niemiec.  Od roku 1965 do 1982 uczy≥a
w Polskiej Szkole Sobotniej imienia Adama
Mickiewicza w Perth.  Przez 12 lat by≥a sekretarkπ
oraz referentem prasowym Zwiπzku PolakÛw w
Zachodniej Australii.
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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 obok

Na terenie sanktuarium maryjnego
w Licheniu ko≥o Konina (woj. wielkopolskie) ods≥oniÍto
i poúwiÍcono Pomnik WiÍüniÛw Politycznych z czasÛw
komunizmu. W uroczystoúci wziÍ≥o udzia≥ oko≥o 800
uczestnikÛw OgÛlnopolskiej Pielgrzymki KombatantÛw
do Matki Boøej LicheÒskiej Bolesnej KrÛlowej Polski. 60-
tonowy g≥az zwieÒczony jest kamiennym krzyøem i
opleciony zerwanym ≥aÒcuchem kajdanÛw. Pod
p≥askorzeübπ twarzy Chrystusa Cierpiπcego znajduje siÍ
napis: ÑBoøe Mi≥osierny Ty sam rozerwa≥eú nasze
kajdanyî.

(Wiadomoúci Dnia, 5.9.1999)
W Katowicach
uruchomiono specjalny numer telefonu (0 800, czyli
bezp≥atny) pod ktÛrym moøna zg≥aszaÊ przypadki
korupcji urzÍdnikÛw paÒstwowych i samorzπdowych.
Pierwszego dnia trudno siÍ by≥o dodzwoniÊ. W
najbliøszym czasie ma coú takiego powstaÊ takøe w
Warszawie.

(Donosy, 7.9.1999)
17 wrzeúnia
prezydent Aleksander Kwaúniewski uda sie do Katynia
i Charkowa, by oddaÊ ho≥d spoczywajπcym tam polskim
oficerom.  Uroczystoúci w Katyniu i Charkowie bÍdπ
zwiπzane z 60. rocznicπ wkroczenia wojsk radzieckich
do Polski. Prezydentowi towarzyszyÊ bÍdzie delegacja
reprezentujπca g≥Ûwnie si≥y polityczne (zaproszeni zostali
przedstawiciele klubÛw parlamentarnych),
przedstawiciele duchowieÒstwa i Rodzin KatyÒskich.

(Wiadomoúci Dnia, 8.9.1999)
Prezydent Aleksander Kwaúniewski
powiedzia≥, øe nie ma øadnych wπtpliwoúci, iø 17
wrzeúnia 1939 r. Zwiπzek Radziecki dokona≥ agresji na
nasz kraj. W ten sposÛb prezydent odniÛs≥ siÍ do
wczorajszego oúwiadczenia rosyjskiego MSZ, z ktÛrego
wynika, øe Moskwa nie uwaøa zajÍcia wschodniej czÍúci
przedwojennej Polski za ÑagresjÍî. Kwaúniewski uwaøa,
øe oúwiadczenie nie zawaøy na stosunkach polsko-
rosyjskich.

(Wiadomoúci Dnia, 14.9.1999)

Do Warszawy
przyby≥y dziú cztery krÛlowe oraz dwanaúcie øon
prezydentÛw z ca≥ego úwiata. Wezmπ one udzia≥ w
konferencji ÑO uúmiech dziecka w nowym tysiπcleciuî,
ktÛra rozpocznie siÍ jutro w Warszawie z okazji 10.
rocznicy uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw

Dziecka. Gospodyniπ forum jest øona prezydenta RP
Jolanta Kwaúniewska.

(Wiadomoúci Dnia, 26.9.1999)
A w radiu paÒstwowym
skandal - ujawniono korespondencjÍ miÍdzy cz≥onkami
zarzπdu Polskiego Radia dotyczπcπ obsadzania wysokich
stanowisk osobami popieranymi przez PSL. Minister
Skarbu (w≥aúciciel PR) domaga siÍ pilnych wyjaúnieÒ.

(Donosy, 8.10.1999)
Kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym
przygotowuje Ministerstwo Transportu. Majπ to byÊ:
ograniczenie szybkoúci w terenie zabudowanym do 50
km/h, obowiπzek jazdy ca≥y rok z w≥πczonymi úwiat≥ami,
podniesienie wieku, od ktÛrego moøna dostaÊ prawo
jazdy - z 17 do 18 lat.

(Donosy, 14.10.1999)
Na poligon
na ktÛrym zginÍ≥y wczoraj dwie osoby, nadal ciπgnπ stada
grzybiarzy. Wczoraj w TV jakiú starszy pan twierdzi≥, øe
na poligonach grzyby lepsze, bo ziemia siÍ spulchnia od
wybuchÛw... Smacznego.

(Donosy, 15.10.1999)
Produkt krajowy brutto w Niemczech
w tym roku wzroúnie o 1.4%, a w przysz≥ym oczekuje
siÍ aø 2.7%. U nas wszyscy siÍ cieszπ, bo kaødy 1%
wzrostu PKB w Niemczech, to dla nas 4-5% wzrostu
eksportu.

(Donosy, 27.10.1999)
åwiadek incognito
zeznawa≥ wczoraj po raz pierwszy w Polsce. åwiadek
zeznawal w toruÒskim sπdzie w przebraniu, w kasku,
kominiarce i czarnych okularach. MÛwi≥ do mikrofonu
zniekszta≥cajπcego g≥os. Oskarøeni, 10 mÍøczyzn, ktÛrzy
wywo≥ali w listopadzie ub.r. strzelaninÍ w sπdzie,
zaúmiewali siÍ z nienaturalnego g≥osu úwiadka.

(Donosy, 28.10.1999)
Prezydent
pojecha≥ do Kazachstanu. Zadeklarowa≥ tam, øe kaødy
kto ma polskie pochodzenie i bÍdzie chcia≥ wrÛciÊ do
kraju zostanie przyjety. Szacunkowo w Kazachstanie øyje
oko≥o 100 tys. osÛb narodowoúci polskiej.

(Donosy, 2.11.1999)
Sad Rejonowy w S≥upcy
nakaza≥ sprawcy pobicia zwrot kosztÛw leczenia ofiary -
1600 z≥. O zwrot wystπpi≥a kasa chorych, namÛwiona
przez prokuratora. Inne kasy szykujπ siÍ teraz do
podobnych pozwÛw.

(Donosy, 10.11.1999)
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Z naszego podwórka
Olimpijskie medale dzie≥em kanberskiego Polaka
Wojciech Pietranik, projektant i rytownik pracujπcy w
KrÛlewskiej Mennicy Australii, wygra≥ konkurs
MiÍdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o
zaprojektowanie medali dla zwyciÍzcÛw w igrzyskach
olimpijskich w Sydney.  Pietranik by≥ jednym z
dwudziestu australijskich artystÛw zaproszonych do
przygotowania projektÛw na medale.  Zapytany, czy
przybywajπc do Australii 14 lat temu spodziewa≥ siÍ
takiego zaszczytu odpowiedzia≥: ÑW najúmielszych
marzeniach tego siÍ nie spodziewa≥emî.
Gratulujemy.

Dyplom uznania dla Ko≥a Polek w Hobart
Jak donosi Komunikat Informacyjny Zwiπzku PolaÛw w
Hobart z grudnia br. Ko≥o Polek w Hobart otrzyma≥o
Dyplom uznania za pomoc humanitarnπ w akcji
ÑBezpieczne Nieboî - na rzecz uchodücÛw albaÒskich z
Kosowa, ktÛrzy znaleüli tymczasowe schronienie na
Tasmanii.  Dyplom podkreúla doskona≥π wspÛ≥pracÍ
miÍdzy rzπdem i spo≥eczeÒstwem i podpisany zosta≥
przez Cona Pagionisa, stanowego dyrektora Ministerstwa
Imigracji i Spraw Wielokulturowych oraz pp≥k. Juliana
Heatha, kierownika Tasmania Haven Centre.

Jerzy Klim

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπtπtπtπtπ  - dokoñczenie ze str 16
Instytut PamiÍci Narodowej
nie moøe rozpoczπÊ dzia≥alnoúci dopÛki nie zostanie
wybrany prezes. Kandydatem na prezesa, jednog≥oúnie
zaproponowanym przez Kolegium Instytutu, by≥
profesor Witold Kulesza. WybÛr wymaga 3/5 g≥osÛw w
Sejmie. PSL powiedzialo ënieí, i prezesa nie ma.

(Donosy, 15.11.1999)
Za zmaganie ze z≥em i budowanie dobra
przyznano w Tygodniku Powszechnym doroczne medale
åwiÍtego Jerzego. Otrzymali je Marek Edelman i Alfons
Nossol.  Marek Edelman to ostatni øyjπcy dowÛdca
powstania w Getcie Warszawskim. Potem znakomity
kardiolog. I zawsze - aktywnie zaangaøowany w sprawy
przeúladowanych. Alfons Nossol (od dwÛch dni -
arcybiskup) to ordynariusz diecezji opolskiej, od dawna
zaangaøowany w dialog ekumeniczny, takøe ten úwiecki,
czyli miÍdzy Polakami i Niemcami.

(Donosy, 15.11.1999)
WolnoúÊ prasy po niemiecku
Tego bym siÍ jednak nie spodziewa≥a po europejskim
polityku. OtÛø minister Otto Lambsdorff wyprosi≥
przedstawiciela ëRzeczpospolitejí ze swojego spotkania
z dziennikarzami. ëRzeczpospolitaí doúÊ ostro
krytykowa≥a by≥a stanowisko Lambsdorffa w sprawie
ewentualnych odszkodowaÒ dla polskich robotnikÛw
przymusowych w Trzeciej Rzeszy.

(Donosy, 15.11.1999)
W ciagu 10 miesiÍcy
sprzedano w Polsce 530 tys. nowych samochodÛw. Na
koniec roku oczekuje siÍ 600 tysiÍcy - by≥by to nowy
rekord. I wszystko przy podobno upadajπcej gospodarce.

(Donosy, 19.11.1999)
Precedensowy wyrok
Sπd przyzna≥ zadoúÊuczynienie cz≥owiekowi, ktÛry jako
dziecko zosta≥ nies≥usznie umieszczony w oúrodku dla
g≥Íboko upoúledzonych, co uniemoøliwi≥o mu pÛüniej
zdobycie wykszta≥cenia i normalne øycie. WysokoúÊ
zadoúÊuczynienia (10 tys. z≥) jest jednak duøo poniøej
oczekiwaÒ pokrzywdzonego.

(Donosy, 23.11.1999)
Znaczne opady úniegu
utrudniajπ ruch na drogach w niemal ca≥ym kraju.
Najgorsza sytuacja panuje w wojewÛdztwach
ma≥opolskim, podlaskim, úwiÍtokrzyskim, lubelskim
oraz w czÍúci wojewÛdztwa úlπskiego. Autobusy PKS
spÛünia≥y siÍ nawet kilka godzin, a ruch na ulicach
Warszawy i Krakowa zosta≥ ca≥kowicie sparaliøowany.
Nieprzejezdna by≥a s≥ynna Ñzakopiankaî, czyli trasa

prowadzπca z Krakowa do Zakopanego. Duøe
samochody ciÍøarowe utknÍ≥y na podjeüdzie pod
RdzawkÍ blokujπc oba pasy drogi.

(Wiadomoúci Dnia, 23.11.1999)
Nastepca tronu ksiπøÍ Filip
wrÍczy≥ w czwartek w Madrycie Adamowi Michnikowi
najbardziej prestiøowπ hiszpaÒskπ nagrodÍ dziennikarskπ
im. Francisco Cerecedo - poinformowa≥a ÑGazeta
Wyborczaî. Jury przyzna≥o mu jπ jednog≥oúnie m.in. za
Ñmoralnπ odpornoúÊ na pokusy w≥adzy i sukcesuî, ktÛrπ
osiagnÍ≥a ÑGazetaî, stajπc siÍ Ñliderem prasy w Europie
årodkowejî.

(Wiadomoúci Dnia, 28.11.1999)
Micha≥ OgÛrek o blokadzie torÛw
Z niedzielnej GW: ëW minionym tygodniu únieg
zablokowa≥ drogi i tory kolejowe w ca≥ym kraju. Jak
zwykle w tego rodzaju przypadkach wúrÛd w≥adz
lokalnych powsta≥a wπtpliwoúÊ czy blokadÍ usuwaÊ si≥π,
czy teø rzπd bÍdzie negocjowa≥. Nie by≥o jednak
wiadomo, z ktÛrym ba≥wanem.í

(Donosy, 29.11.1999)
I jak tu szanowaÊ policjÍ
kiedy ta nie szanuje dziennikarzy. We wtorek ekipa
telewizyjna Warszawskiego Oúrodka Telewizyjnego
filmowa≥a - na ulicy, z kilku metrow - akcjÍ policyjnπ.
Nagle do kamerzysty podbieg≥o kilku funkcjonariuszy -
mundurowy uderzy≥ go w twarz, cywil uszkodzi≥
kamerÍ, a na protesty odpowiedzia≥ pogrÛøkami. Policja
wyrazi≥a ubolewanie i zapowiada wyjaúnienie sprawy i
ukaranie winnych, ale ja znowu na widok munduru
policyjnego bÍdÍ mia≥ tzw. mieszane uczucia...

(Donosy, 2.12.1999)
Ulubieniec Naczelnej
czyli prezydent Warszawy Pawe≥ Piskorski przedstawi≥
swÛj pomys≥ na zagospodarowanie Pa≥acu Kultury.
Proponuje zrobienie z niego wieøy zegarowej i
dobudowanie wokÛ≥ rÛønych atrakcji - ale bez prÛb
zas≥aniania budowli.

(Donosy, 3.12.1999)
Przebywajπcy z wizytπ w Izraelu
premier Jerzy Buzek odwiedzi≥ kibuc im. BohaterÛw
Getta, za≥oøony przez ØydÛw ocala≥ych z holocaustu.
Premier przyzna≥, øe Polska nie jest wolna od
nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, ale - podkresli≥
- przeciwdzia≥a tym zjawiskom przez  edukacjÍ m≥odego
pokolenia.

(Wiadomoúci Dnia, 8.12.1999)
Wyszpera≥:  Jerzy Klim
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Turniej pi³karski
Juø po raz trzeci odby≥ siÍ w Kanberze  turniej pi≥karski
o Puchar Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

W zesz≥ym roku turniej odby≥ siÍ na boisku Dickson i
walczy≥y dwie druøyny - Melbourne i Sydney. W tym
roku na dwÛch boiskach gra≥y cztery druøyny. ÑW roku
przysz≥ym zaciπgniemy Perth i moøe TasmaniÍî
powiedzia≥ Ambasador a na pytanie komu kibicuje, rzek≥
- ÑPolakomî.

A oto moje bardzo niefachowe sprawozdanie z
przebiegu turnieju - jako øe o pi≥ce noønej niewielkie mam
pojÍcie.

W turnieju udzia≥ wziÍ≥y: 1 ÑWis≥aî (Melbourne), 2
ÑOrze≥ Bia≥yî (Melbourne), 3 ÑKoúciuszkoî (Sydney), 4
ÑOr≥y Koronneî (Canberra).

By≥y dwa pÛ≥fina≥y. W pierwszym gra≥a druøyna z
Kanbery z Or≥em Bia≥ym z Melbourne. Nasze ÑOr≥y
Koronneî niestety przegra≥y 3:1.

W drugim pÛ≥finale gra≥a druøyna Koúciuszki (Sydney)
z Wis≥π (Melbourne). Do przerwy remis. W drugiej czÍúci
by≥y karne i w rezultacie ÑWis≥aî przesz≥a do fina≥u,
wygrywajπc 3:0. ÑMecze sπ zaciÍte, dobrze widaÊ
profesjonalizmî powiedzia≥ Ambasador.

Natomiast zawodnicy z Sydney narzekali, øe byli
zmÍczeni i spÛünieni bo kierowca autokaru nie mÛg≥
znaleüÊ Kanbery i gdzieú tam b≥πdzi≥ ko≥o lotniska.

Do fina≥u stanÍ≥y: ÑWis≥aî (Melbourne) i ÑOrze≥ Bia≥yî
(teø z Melbourne).

Kibice siÍ úmieli, øe tyle kilometrÛw przejechali - aby
walczyÊ miÍdzy sobπ!

Do przerwy by≥o 3:0 a wynik koÒcowy: ÑWis≥aî
wygra≥a 3:1. ÑDziÍkujÍ czterem wspania≥ym druøynom
i wszystkim kibicom, ktÛrzy tak licznie zjechaliî -
powiedzia≥ Ambasador, po czym wrÍczy≥ statuetki trzem
druøynom, a w chwilÍ potem puchar - zwyciÍskiej
druøynie ÑWis≥aî z Melbourne. Wielki entuzjazm
panowa≥ na boisku. Kibice ÑWis≥yî szaleli z radoúci. W
ruch posz≥y kamery video i aparaty fotograficzne.

ÑNajwaøniejsze, øe wygra≥a Polskaî - powiedzia≥
Ambasador.

Z boiska prawie wszyscy przenieúli siÍ do ogrodÛw
Ambasady, gdzie odbywa≥o siÍ przyjÍcie piknikowe, czyli
Grill. Jak tam dotar≥am to oczom nie wierzy≥am. W
ogrodach by≥o przesz≥o 300 osÛb.

Jak nakarmiÊ taki t≥umik? Przecieø wszyscy byli g≥odni.
Ze szklankπ piwa i pajdπ chleba ze smalcem w rÍku tak
sobie sta≥am i obserwowa≥am.  Jedzenia by≥o mnÛstwo;
kie≥baski z grilla, bigos sa≥aty, piwo, soki, ciasta, kawa,
no i w≥aúnie ten s≥ynny chlebek ze smalcem, ktÛry to
obowiπzkowo musi znajdowaÊ siÍ na kaødym
wytwornym przyjÍciu.  Czy aby starczy, tak siÍ
martwi≥am, obserwujπc kopiaste talerze niesione przez
pierwszych g≥odnych. Starczy≥o - ale wynoszono puste
pÛ≥miski - nic nie zosta≥o...

Na tym Garden Party widzia≥am kilka waønych osÛb.
Nareszcie pozna≥am p. Rygielskiego, prezesa Rady
Naczelnej Organizacji Polskich i p. Zdzis≥awa
DerwiÒskiego, red. naczelnego ÑTygodnika Polskiegoî.

Rozmawia≥am z p. Tomaszem KrÍøakiem, prezesem
ÑWis≥yî.  Pan Tomasz by≥ zadowolony ze zwyciÍstwa
swoich pupilkÛw.

By≥o przyjemnie i o dziwo nikt nikomu nie zazdroúci≥
wygranego pucharu.

ÑCieszymy siÍ, øeúmy przyjechali, by≥a to wspania≥a
zabawaî - zgodnie powiedzieli zawodnicy.

Wychodzi≥am z przyjÍcia pe≥na wraøeÒ - trochÍ mi siÍ
w g≥owie krÍci≥o - moøe od piwa, a moøe dlatego, øe
pozna≥am kilka wybitnych osÛb...

I tak sobie myúlÍ, jak to dobrze, øe ogrody Ambasady
sπ teraz dostÍpne dla przeciÍtnych ludzi.

Irena ålaska-Bell

Sportowcy z kibicami przed Ambasad¹ RP
 fot. I. �laska-Bell

Mieliúmy przyjemnoúÊ goúciÊ w Kanberze strzeleckπ
reprezentacjÍ olimpijskπ z Polski, ktÛra przyjecha≥a do
Kanbery by trenowaÊ na strzelnicy Instytutu Sportu.

Bardzo serdecznie i gorπco Polonia kanberska
przyjmowa≥a sportowcÛw. Wywiad z nimi w naszym
Radio (91,1 FM) pozwoli≥ ich bliøej poznaÊ. Przez tydzieÒ
pobytu w Kanberze zwiedzili i zobaczyli wiÍcej niø wiele
osÛb mieszkajπcych tu na sta≥e. Jedli lunch w klubie SPK,
taÒczyli w klubie w≥oskim, pojechali na gÛrÍ Koúciuszki.
Odwiedzili teø Royal Australian Mint, gdzie goúci≥ ich
s≥awny Wojtek Pietranik. Z≥oøyli wizytÍ w polskiej
Ambasadzie zaproszeni przez naszego ambasadora. Nie
ominÍli gmachu parlamentu, gdzie z kolei pracujπcy tam
p. Andrzej Kopras pe≥ni≥ rolÍ gospodarza. Odwiedzili
polskπ szko≥Í na Phillip, ku ogÛlnej radoúci nauczycieli i
uczniÛw. Pojechali do Parku Narodowego i mieli wiÍksze
szczÍúcie, bo oprÛcz kangurÛw, spotkali misia koala i
oczywiúcie uwiecznili to na fotografiach. Ostatniego dnia

w niedzielÍ, brali udzia≥ w barbecue specjalnie
przygotowanym przez grono PolakÛw - wielbicieli
sportu.

ÑPiÍkne miasto, kochani rodacy. Spotkaliúmy siÍ tu z
wielkπ serdecznoúciπî  - powiedzieli sportowcy przed
wyjazdem do Sydney - ÑPrzyjedziemy do Was w marcuî
.ÑBardzo prosimy,î - powiedzieli rodacy - Ñurzπdzimy
wam zabawÍ.î

GoúÊmi w Kanberze byli: Renata Mauer (z≥ota
medalistka w Atlancie), Miros≥awa  Sagun (mistrzyni
Europy), Krzysztof Kucharczyk (4 miejsce w Atlancie),
Jerzy Pietrzak (5 miejsce w Atlancie) oraz trenerzy: A.
Kijowski, W. Skieniarski, K. Rymski i J. Blacharz.

Prosto z Kanberry nasi sportowcy pojechali do Sydney,
biorπc udzia≥ w zawodach strzeleckich Oceanii. Wygrali
w trzech konkurencjach, a w czterech innych znaleüli siÍ
na czo≥owych miejscach.

I raz jeszcze potwierdzili, øe przyjadπ do nas w marcu...
Irena ålaska-Bell

Reprezentacja olimpijska z Polski w Kanberze



NAREL  SMALLGOODS

 & DELICATESSEN

1351 Botany Rd, Botany NSW 2019

¯yczy Weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i

 Szczê�liwego Nowego Roku

Zaprasza na przed�wi¹teczn¹ sprzeda¿

swoich wyrobów wêdliniarskich i garma¿eryjnych

 do Klubu SPK, Tobruk House

w dniu 21.12.1999r (wtorek) od godz. 1600

zamiast w dniu 18.12.1999r (sobota)

Zamawianie paczek z wêdlin¹ oraz makowców

pod numerem (02) 9316 8838 w Sydney

Proponuje równie¿ wiele smako³yków kuchni polskiej:

pierogi z kapust¹ i grzybami, miêsem, serem i ruskie,

oraz flaki, go³¹bki, bia³¹ kie³basê i kotlety mielone.

W roku 2000W roku 2000W roku 2000W roku 2000W roku 2000
sprzeda¿ w ka¿d¹ sobotêsprzeda¿ w ka¿d¹ sobotêsprzeda¿ w ka¿d¹ sobotêsprzeda¿ w ka¿d¹ sobotêsprzeda¿ w ka¿d¹ sobotê

 w godz. 1200-1400 w godz. 1200-1400 w godz. 1200-1400 w godz. 1200-1400 w godz. 1200-1400

Klub Polski SPK Tobruk House
15 Moore St Canberra City ACT 2601
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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

do Warszawy z Kanbery od $1600,�
Inne linie lotnicze ju¿ od $1550,�
Przyjmujemy rezerwacje telefonicznie oraz wysy³amy bilety do domu

Kontakt:  Janina Fabjanowska tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898
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Zdrowych i Weso³ych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz

Nowego Tysi¹clecia 2000
i wszelkiej pomy�lno�ci

¿ycz¹

50-lecie przybycia i osiedlenia siÍ PolakÛw w Australii
ìTerra Novaî - czyli...Australia - Ziemia ÑObiecanaî
Aktualnie polska grupa etniczna obchodzi 50-lecie
swojego przybycia i osiedlenia w Australii.
W latach 1949-1951 60 tysiÍcy PolakÛw przyby≥o na
kontynent australijski, stanowiπc prawie 15% ogÛlnej
liczby imigrantÛw i bÍdπc najwiÍkszπ grupπ wúrÛd szuka-
jπcych na antypodach schronienia i szansy na nowe øycie.
W ramach obchodÛw tej rocznicy odbÍdzie siÍ wiele
imprez.  Jednπ z nich bÍdzie wystawa ìTERRA NOVAî
(organizowana przez FederacjÍ Polskich Organizacji w
Wiktorii) obrazujπca øycie PolakÛw w Australii na
przestrzeni minionych 50-ciu lat.
DotyczyÊ ona bÍdzie:
* wojennych i powojennych losÛw ludzkich;
* problemÛw osiedlenia i pierwszych krokÛw na

emigracji;
* doúwiadczeÒ ludzi, ktÛrzy przyjechali do Australii w

latach pÛüniejszych.
ZawieraÊ bÍdzie rÛwnieø refleksje dotyczπce aktualnych
problemÛw polskiej grupy etnicznej.
Wystawa ta zosta≥a zaproszona do zaprezentowania
swoich unikalnych zbiorÛw takøe w innych stanach w
Australii.
Nasza wizytÛwka...
Wystawa stanowiÊ bÍdzie waøne wydarzenie promocyjne
dla polskiej emigracji w Australii.  W Sydney bÍdzie
oglπdana w okresie Olimpiady i pos≥uøy jako nasza
wizytÛwka wobec goúci z ca≥ego úwiata.
Nasze úwiadectwo...
Wystawa ma charakter promocyjny i jest przeznaczona
dla ca≥ej spo≥ecznoúci australijskiej w celu ukazania
przeøyÊ i udokumentowania doúwiadczeÒ polskich

imigrantÛw w Australii.  Ma ona daÊ úwiadectwo
naszego przybycia tutaj i naszej obecnoúci  dzisiaj.
Jak moøna pomÛcÖ
Chcemy aby ta wystawa by≥a bogata w eksponaty.
Jeøeli macie PaÒstwo coú, co uwaøacie za cenny mate-
ria≥ wart wyeksponowania, prosimy o kontakt
telefoniczny z organizatorami pod numerem (03) 9699-
6322 (p. Helena Evert).
Mogπ to byÊ zdjÍcia z okresu wojny lub powojenne,
pamiπtki, gazety, listy itp.  Materia≥y te bÍdπ PaÒstwu
zwrÛcone po wykorzystaniu przez organizatorÛw, lub
po zakoÒczeniu wystawy.
Jeøeli moøecie PaÒstwo sponsorowaÊ wystawÍ
finansowo umoøliwi to nadanie jej w≥aúciwej rangi i
upamiÍtnienie tej waønej dla naszej spo≥ecznoúci
rocznicy.
PamiÍtajmy o naszej wspÛlnej przesz≥oúci i pokaømy jπ
naszym dzieciom.

Liczymy na Was.
_____________________________________________________________
Wystawa p.t. ÑTerra Novaî odbÍdzie siÍ:
Melbourne - Schiavello Access Gallery
Immigration Museum of Victoria
24 stycznia-23 kwietnia 2000 r.
Canberra - ÑStrangersî Gallery, Old Parliament House
maj - lipiec 2000 r.
Sydney
wrzesieÒ-listopad 2000 r.
Brisbane
Pol-Art 2000
grudzieÒ 2000 r. - styczeÒ 2001 r.


