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W dzisiejszym
numerze:

Wzburzony ocean na Wybrze¿u Szafirowym Nowej Po³udniowej
Walii, w okolicach Tuross Head

fofot. Jerzy Klim

�O dowcipach�
 �  felieton
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Wizyta spadochroniarki

�Pan Tadeusz� na
ekranie filmowym
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Rada Organizacji Polskich na Australijskie Terytorium Sto³eczne
Prezes Andrzej Alwast 6241 4501

e-mail:  baranda@cyberone.com.au
Sekretarz Jolanta Kaczmarek 6285 1719

e-mail: alex@reloc.com.au
Skarbnik Andrzej Kopras 6254 6968
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Reporta¿e, felietony Irena �laska-Bell 6247 5526
Przygotowanie zdiêæ Andrzej Kopras 6254 6968

Klub Or³a Bia³ego
Prezes A.S. Miko³ajczak 6241 2217

Dom im. Miko³aja Kopernika, 34 David Street, Turner ACT 2601.
Tel: 6248 8563.  Godziny otwarcia: Od poniedzia³ku do czwartku
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Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Prezes F.I. Machutta 6291 6034

Klub SPK: Tobruk House, 15 Moore Street, Canberra City ACT
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Mamy juø marzec roku 2000 i jak zapewne PaÒstwo
zauwaøyliúcie, s≥owo MILLENIUM zniknÍ≥o z
nag≥ÛwkÛw gazet, ekranÛw telewizorÛw, rÛwnieø
problem roku 2000 w øyciu komputerÛw okaza≥ siÍ
bardziej handlowym chwytem niø rzeczywistoúciπ. Czyli
wszystko wrÛci≥o do normy, ale moøna przewidzieÊ, øe
wnet po zakoÒczeniu Olimpiady Sydney 2000 znÛw
s≥owo MILLENIUM wrÛci do ≥ask, no, bo przecieø
interes musi siÍ krÍciÊ i tym razem bÍdziemy øegnaÊ na
powaønie XX-ty wiek a witaÊ XXI-szy. A co przyniosπ
nastÍpne miesiπce tego roku to czas pokaøe.

Dziú postaram siÍ przedstawiÊ PaÒstwu kilka
wydarzeÒ z Polski pierwszych trzech miesiÍcy roku 2000.
Wybra≥em na poczπtek wydarzenie miesiπca stycznia,
ktÛre jeszcze tak niedawno nie mieúci≥o siÍ g≥owach
nawet pisarzy ksiπøek sensacyjno-szpiegowskich.
Zapewne domyúlajπ siÍ PaÒstwo o czym bÍdÍ pisa≥ ñ o
wydaleniu z Polski 9-ciu rosyjskich dyplomatÛw, ktÛrym
zarzucono szpiegostwo. Oczywiúcie Moskwa
natychmiast wziÍ≥a odwet, kaøπc wyjeødøaÊ 9-ciu
polskim przedstawicielom z Moskwy. Øe Rosjanie majπ
agenturÍ w Polsce i øe trzeba tÍ agenturÍ zwalczaÊ nikt
nie wπtpi. Znany rosyjski oficer wywiadu, ktÛry
przeszed≥ na stronÍ BrytyjczykÛw ñ Oleg Gordijewski
mÛwi≥ juø dawno, øe KGB plasuje PolskÍ w swoich
zaiteresowaniach znacznie wyøej niø wskazywa≥aby to
obiektywna ranga Polski. Polska w/g Gordijewskiego
jest na czwartym miejscu po USA, Niemcach i Chinach.
I jeúli polska telewizja ze zdziwieniem odnajduje ca≥y
posowiecki przeciwatomowy schron dowodzenia, to
jasne, øe w czasach PRL-u wywiad rosyjski robi≥ co chcia≥.
Moøna teø úmia≥o stwierdziÊ, øe pozostawiono w Polsce
wielu g≥Íbokich  ÑúpiochÛwî tj. agentÛw ukrytych,
ktÛrych aktywizuje siÍ nieraz i po latach. Jest wiÍc
pewnym, øe Rosjanie w Polsce sπ dobrze posadowieni i
moøna przypuszczaÊ, øe uznajπ PolskÍ za najs≥absze,
najgorzej zabezpieczone ogniwo NATO. Polska jest wiÍc
w/g nich najlepszym miejscem do wyszarpniÍcia
wiadomoúci i dokumentÛw. Musia≥o wiÍc powstaÊ jakieú
wiÍksze, konkretne zagroøenie, ktÛre uzasadni≥o
zdecydowana reakcjÍ Warszawy.

Moøna sπdziÊ, øe Warszawa wys≥a≥a w ten sposÛb
podwÛjny sygna≥: jeden do Rosji, øe ostatecznie skoÒczy≥a
siÍ epoka Uk≥adu Warszawskiego, oraz drugi sygna≥ do
w≥asnych obywateli, øe Rosjanie i ich wywiad to zabawa
niebezpieczna i nie bÍdzie pob≥aøania dla rÛønych
ÑOlinÛwî, øe koniec symbiozy starego systemu z nowym.
Nie naleøy oczywiúcie wyciπgaÊ wniosku, øe Polska
zamierza prowadziÊ z Rosjπ Ñzimnπ wojnÍî. W≥adze
warszawskie zdajπc sobie jednak sprawÍ, øe Polska jako
najbardziej na wschÛd wysuniÍta czÍúÊ Zachodu jest
terenem strategicznym dla Moskwy marzπcej wciπø o
swej mocarstwowej roli, terenem szczegÛlnie waønym.
Z tego teø powodu rzπd polski musia≥ zdecydowanie
zareagowaÊ na nielegalnπ i wrogπ dzia≥alnoúÊ, daÊ sygna≥
ostrzegawczy, øe Rzeczpospolita Polska jest paÒstwem
suwerennym i niepodleg≥ym i niezaleønie od tego co
mÛwi≥o rosyjskie MSZ  wiadomo, øe Rosja powaøa i
traktuje z respektem wy≥πcznie te PaÒstwa, ktÛre
wykazujπ odwagÍ politycznπ i zdecydowanie. Kroki
podjÍte przez w≥adze polskie moøna uznaÊ jako danie
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znaku ostrzegawczego a zarazem wskazania Moskwie,
øe Rzeczpospolita Polska jest takim paÒstwem.

To by by≥o tyle o sensacjach szpiegowskich, przejdümy
wiÍc do drugiego tematu a mianowicie bankowoúci, a to
jest teø sensacja, jako øe chodzi o pieniπdze. W lutym
wiÍkszoúÊ polskiej prasy, telewizja i radio by≥y pe≥ne
sensacyjnych informacji o przejÍciu pakietu kontrolnego
gdaÒskiego BANKU INICJATYW GOSPODARCZYCH
znanego w skrÛcie Bankiem B.I.G. przez niemiecki bank
DEUTSCHE BANK. Protestowali rÛwnieø politycy,
g≥Ûwnie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale rÛwnieø
niektÛrzy z prawicy, ale g≥Ûwnie ci o nastawieniu
przeciwnym czy to podatkom (raz za wysokie raz za niskie),
wszelkim uw≥aszczeniom, wykupywaniu polskich
posiad≥oúci przez obcokrajowcÛw i wszystkiemu temu
co jest niezgodne z ich widzeniem na dzieÒ bieøπcy.

Poniewaø jest to ciekawe a zarazem zastanawiajπce,
jak moøe woda pogodziÊ siÍ z ogniem, pozwolÍ sobie
przybliøyÊ PaÒstwu to zdarzenie na podstawie danych
zaczerpniÍtych z prasy krajowej - czyli przypadek Banku
BIG. Jest rok 1989. Bogus≥aw Kott, by≥y dyrektor departamentu
handlu zagranicznego w Ministerstwie FinansÛw, oraz szerzej
znani Mieczys≥aw F. Rakowski i Aleksander Kwaúniewski
zak≥adajπ FundacjÍ Rozwoju Øeglarstwa. WkrÛtce fundacja
owa staje siÍ jednym z za≥oøycieli spÛ≥ki Inster, ktÛra to spÛ≥ka
uzyskuje dostÍp do kredytÛw przydzielanych przez Urzπd
Kultury Fizycznej (szefem urzÍdu jest Aleksander
Kwaúniewski). Trzy dni po miaødøπcej poraøce PZPR w
wyborach parlamentarnych wymienieni wyøej (pod szyldem
Intersteru) do spÛ≥ki z szefami wielkich przedsiÍbiorstw
paÒstwowych (m.in. PZU i Poczty Polskiej) zak≥adajπ Bank
Inicjatyw Gospodarczych ze skromnym kapita≥em
za≥oøycielskim miliarda starych z≥otych. Kolejne emisje akcji
sprawiajπ, øe Ñprywatnyî Bank BIG dos≥ownie puchnie w
oczach. Tylko w 1995roku paÒstwowe przedsiÍbiorstwa
inwestujπ weÒ prawie 400 miliardÛw starych z≥otych. Co
najdziwniejsze, uzyskane przez nie z tego tytu≥u dywidendy ñ
na co pÛüniej zwrÛcili uwagÍ autorzy raportu NIK ñ by≥y
znacznie niøsze od odsetek bankowych, jakie firmy te mog≥yby
otrzymaÊ. NastÍpnie BIG z pomocπ kontrolowanej przez siebie
spÛ≥ki - w atmosferze skandalu, ktÛry, o dziwo, umyka jakoú
uwadze nadzoru bankowego - przejmuje znacznie od siebie
zasobniejszy kapita≥owo Bank GdaÒski i tak narodzi≥ siÍ
najg≥oúniejszy bohater mediÛw polskich i przedmiot najwyøszej
troski wielu polskich politykÛw - BIG BG SA.

Zjawisko powyøsze jak i wiele innych jakie majπ miejsce
w Polsce i nie tylko najlepiej definiujπ s≥owa prof. Leny
KolarskiejñBobiÒskiej, dyrektora Instytutu Spraw
Publicznych: ÑWraz z umacnianiem siÍ demokracji nie
postÍpuje coraz bardziej rygorystyczne przestrzeganie jej regu≥.
Mamy za to partyjne targi o media publiczne, o kontrolÍ nad
pewnymi sektorami, instytucjami finansowymi. Te targi sπ
coraz jawniejsze, coraz bardziej otwarte, a nawet w pewnym
sensie sπ one legitymizowaneî.

Wicepremier Leszek Balcerowicz z kolei tak
skomentowa≥ przypadek z Bankiem BIG: ÑZdziwienie
powinny budziÊ protesty politykÛw, szczegÛlnie z SLD, ktÛre
stwarza≥y wraøenie, øe s≥uøπ polskiej racji stanu, a by≥y chyba
w istocie obronπ uk≥adu personalnego w prywatnym banku.î

Trwa nadal niekoÒczπca siÍ dyskusja kiedy Polska
zostanie przyjÍta do Unii Europejskiej. Polska chcia≥aby
wejúÊ do Unii jak najszybciej i to wejúÊ mocnπ stopπ. Ale
na ≥amach polskiej prasy ciπgle przewija siÍ pytanie:
ÑKim ta Polska bÍdzie - rÛwnoprawnym partnerem, czy
piπtym ko≥em u wozu?î Prawda jest, øe Unia Europejska

boi siÍ. Boi siÍ, øe nowi cz≥onkowie Unii rozwodniπ i
os≥abiπ to co obecne kraje stowarzyszone w Unii przez
wiele lat z takim trudem tworzy≥y. Wielkim
strategicznym celem Unii jest uczynienie z Europy silnego
organizmu zdolnego w globalnym úwiecie rozmawiaÊ z
mocarstwami jak rÛwny z rÛwnym. Przy≥πczenie nowych
paÒstw - najpierw szeúciu, w tym Polski, co
postanowiono wczeúniej, czy teø aø 12-tu, jak przewiduje
siÍ obecnie - paÒstw na ogÛ≥ s≥abych ekonomicznie i
ustrojowo, niekoniecznie ten cel przyspieszy.

Ale s≥owo siÍ rzek≥o. Toteø na poczπtku grudnia
ubieg≥ego roku w Helsinkach nie by≥o wπtpliwoúci; Unia
chce kraje Europy centralnej i wschodniej, bowiem bez
krajÛw tej czÍúci úwiata Europa nie bÍdzie kompletna. A
w pe≥ni zjednoczona Europa to cel wart ryzyka.
Oczywiúcie ciπgle pada pytanie: kiedy to nastπpi? W
Polsce przywiπzano siÍ do roku 2002, ale to ma≥o
prawdopodobne, w Helsinkach powiedziano: jeøeli to rok
2003 a najpewniej 2004 lub 2005, a ostatnio s≥yszy siÍ o
roku 2006. Ale pÛki co, w Polsce musi byÊ zmienione
bπdü wprowadzone 150 nowych ustaw, ktÛre bÍdπ
zgodne ze standardami europejskimi.

Jest to ogromne zadanie, a znajπc ÑpracowitoúÊî
polskiego parlamentu oraz instytucji w ktÛrych siÍ te
ustawy opracowuje - jak narazie zrobiono niewiele.
Polska Rada Ruchu Europejskiego ñ forum organizacji
pozarzπdowych zorganizowa≥a seminarium
zatytu≥owane ÑKszta≥towanie wizerunku Polski w
krajach Unii Europejskiejî. G≥Ûwnym punktem obrad
mia≥o byÊ przedstawienie przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych programu promocji Polski. Okaza≥o siÍ,
øe ministerstwo øadnego programu nie ma, nie ma teø
ludzi i pieniÍdzy ñ jest to smutne bo czas goni.

I tak doszliúmy do tematu zbliøajπcych siÍ wyborÛw
prezydenckich w Polsce. W zesz≥ym roku, we wrzeúniu
pisa≥em, øe Lech Wa≥Ísa rozpoczπ≥ kampaniÍ
przedwyborczπ.  Mikra to kampania bo statystyki na luty
2000 roku mÛwiπ o 3% poparcia. Natomiast inni
ewentualni pretendenci to obecny przywÛdca
Solidarnoúci ñ Marian Krzaklewski, ktÛry podczas swego
pobytu w Australii nie ukrywa≥ swych ambicji
prezydenckich, teø ma narazie 3-5% poparcia a procent
uzaleøniony jest od firmy badajπcej opiniÍ publicznπ.
Razem z M. Krzaklewskim na tÍ samπ iloúÊ g≥osÛw mogπ
liczyÊ Leszek Balcerowicz i Andrzej Olechowski.
Zapytacie PaÒstwo, a kto jest na czele listy? PozwÛlcie,
øe obszerniej na ten temat napiszÍ w czerwcowym
przeglπdzie wydarzeÒ.

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 10 do
30 lat, 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.

ci¹g dalszy na str. 10
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Z wydarzeÒ jakie mia≥y miejsce w minionych trzech
miesiπcach na uwagÍ zas≥uguje kilka z nich. Wypada
zaczπÊ od Balu Sylwestrowego ktÛry wprowadzi≥ nas w
nowe stulecie. Uczestnicy zabawy napewno zgodzπ siÍ,
øe by≥ to bardzo starannie przygotowany bal i pe≥no
moøliwoúci do udanej zabawy.

Ocena balu jaka do nas dotar≥a by≥a bardzo pozytywna,
co cieszy, a tym wszystkim ktÛrzy nie skorzystali z okazji
powinno byÊ øal, øe nie skorzystali ze wspÛlnej zabawy.
Sala wysi≥kiem uczennicy szko≥y polskiej w Phillip -
Natalii Moskwa by≥a piÍknie udekorowana i by≥a to
okazja do zobaczenia jak uzdolnionπ mamy m≥odzieø.
Chcielibyúmy bardzo serdecznie podziÍkowaÊ Natalii i
wiedzπc, øe zamierza studiowaÊ sztukÍ jesteúmy
przekonani, øe dokona≥a dobrego wyboru i øe jej
zdolnoúci zostanπ w pe≥ni wykorzystane. Øyczymy
Natalii wielu sukcesÛw i napewno jeszcze nie raz
us≥yszymy o jej osiπgniÍciach. By≥a to rÛwnieø okazja do
wspÛlnej zabawy przy dobrej muzyce, starannie i
smacznie podanym obiedzie i patrzπc po sali widaÊ by≥o
zadowolone twarze i dobre humory. Tym co wprawi≥o
w zdumienie organizatorÛw by≥a mniejsza niø zawsze
frekwencja i wiedzπc, øe nasi rodacy na ogÛ≥ lubiπ siÍ
bawiÊ, nie bardzo umieliúmy znalezÊ przyczynÍ braku
zainteresowania tym bπdü co bπdü niecodziennym balem.
Nie mniej, w pogodnym i przyjacielskim nastroju
powitaliúmy nowy rok, øyczeniom nie by≥o koÒca i po
kilku dniach naleøa≥o powrÛciÊ do spraw bardziej
przyziemnych.

Najwaøniejszπ sprawπ, ktÛra nurtuje nie tylko Zarzπd
Ko≥a ale i wszystkich jego cz≥onkÛw, jest przysz≥oúÊ Klubu
SPK.

Z tej okazji Zarzπd Ko≥a zwo≥a≥ Nadzwyczajne Walne
Zebranie, na ktÛrym cz≥onkowie Ko≥a zostali zapoznani
z obecnπ sytuacjπ, g≥Ûwnie stanem finansÛw i dalszπ
moøliwoúciπ istnienia klubu.

Dyskusja nad tym, co dalej? uwzglÍdnia≥a istniejπce
realia i pokaza≥a, øe cz≥onkowie majπ úwiadomoúÊ
sytuacji w jakiej znalaz≥ siÍ klub. G≥osy w dyskusji
zawiera≥y chÍÊ znalezienia takiego rozwiπzania aby
jednak dπøyÊ do utrzymania miejsca, w ktÛrym Polonia
mog≥aby organizowaÊ swoje polonijne øycie. Pada≥y
propozycje sprzedaøy obecnie istniejπcych klubÛw i na
zasadzie po≥πczenia si≥ i úrodkÛw wybudowanie jednego,
wspÛlnego dla ca≥ej Polonii Domu Polskiego. By≥y
rÛwnieø g≥osy sprzedaøy klubu SPK, udzielenia pomocy
finansowej klubowi Or≥a Bia≥ego aby mÛg≥ on dalej
istnieÊ, ale teø by≥y g≥osy, øeby podjπÊ prÛbÍ wynajÍcia
ca≥oúci lub czÍúci pomieszczeÒ klubu i tym samym
przetrwaÊ obecne trudnoúci, a jak siÍ sytuacja poprawi
sprzedaÊ klub, uzyskujπc znacznie lepszπ cenÍ. Jednym
s≥owem propozycji by≥o sporo i ostatecznie uchwalono,
øe obecny Zarzπd Ko≥a jest upowaøniony do rozpoczÍcia
staraÒ w trzech kierunkach, alternatywnie tj.

- rozeznaÊ moøliwoúci wynajmu pomieszczeÒ klubu,
lub

- utrzymaÊ istnienie klubu bez maszyn pokerowych i
  baru, lub
- dokonaÊ sprzedaøy klubu.

Uzgodnino na zakoÒczenie zebrania, øe jeøeli ktÛraú z
opcji zostanie wybrana jako ta najkorzystniejsza, Zarzπd
poinformuje cz≥onkÛw Ko≥a przed podjÍciem ostatecznej
decyzji.

Na tle odbytego zebrania i tego, øe musia≥o do niego
dojúÊ na ten a nie inny temat, naleøy z przykroúciπ
stwierdziÊ, øe nastπpi≥ moment w ktÛrym tego typu
alternatywy musia≥y byÊ rozwaøane. Przyczyn takiej
sytuacji jest wiele a najbardziej zaskakuje fakt, øe poza
paroma osobami z tzw. m≥odszej Polonii na sali nie by≥o
nikogo komu fakt likwidacji klubu nie powinien byÊ
obojÍtny.

Niezaleønie od tego co nastπpi w przysz≥oúci, klub SPK
istnieje i chcπc to zaznaczyÊ na 12.03.2000 jest
zaplanowany wystÍp ÑTercetu Egzotycznegoî, ktÛry na
zaproszenie sydneyskiej agencji bÍdzie odbywa≥ tournÈe
po Australii. W ramach pobytu w Australii zawita do
Kanbery. ZespÛ≥ ten od ponad trzydziestu lat przyciπga
na swoje koncerty t≥umy wielbicieli a popularnoúÊ
zespo≥u tkwi w bogatym repertuarze, orginalnych i
efektownych ubiorach a ponad wszystko w g≥Íbokiej
treúci i melodyjnoúci úpiewanych utworÛw. Wspomniany
koncert odbÍdzie siÍ o godz.16.00 w Audytorium
naszego klubu, bilety bÍdπ sprzedawane w SPK od
poniedzia≥ku do piπtku w godz. od 9.00 do 19.00, i juø
tylko pozostaje wszystkich rodakÛw bardzo serdecznie
zaprosiÊ do przyjúcia na koncert a organizatorzy
zapewniajπ, øe nikt nie bÍdzie øa≥owa≥. Jesteúmy
przekonani, øe wielu z paÒstwa zainteresuje oferta i
zrÛbmy wszystko aby goúcie z Polski wywiezili jak
najlepsze wraøenia ze spotkania z tutejszπ Poloniπ.

H.SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a SPK

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 1. kwarta≥ 2000 r.
Rok 1999 zakoÒczy≥ siÍ spokojnie, mimo rÛønych obaw i
z≥ych przewidywaÒ. Ko≥o Polek poøegna≥o ostatnie
stulecie 20-wieku w gronie rodzin i przyjaciÛ≥ tradycyjnπ
Polskπ Wigiliπ, 14. grudnia w Klubie Or≥a Bia≥ego. By≥ to
dzieÒ powszedni, mimo to zgromadzi≥o siÍ oko≥o 50 osÛb.
W przyjemnym nastroju spÍdziliúmy wspÛlnie kilka
godzin. Dzielπc siÍ op≥atkiem myúleliúmy czy spotkamy
siÍ w tym samym gronie za rok... Kilka cz≥onkiÒ nie
wziÍ≥o udzia≥u, powodem chyba z≥y stan zdrowia.

Nowy Rok 2000 nie zaczπ≥ siÍ dla Ko≥a Polek zbyt
pomyúlnie: kilka paÒ powaønie chorych, szpitale,
operacje. W tym miejscu øyczymy p. Alinie Broøek
szybkiego powrotu do si≥, po powaønej operacji serca a
p. Stefanii de Waldorf szybkiej rekonwalescencji po trzech
miesiπcach pobytu w szpitalu. Obie panie juø sπ w domu,
pod troskliwπ opiekπ mÍøÛw i rodzin. Ja spÍdzi≥am
Sylwestra i Nowy Rok  w szpitalu na koniecznym zabiegu
serca. Pani Marcie Cisz-Tarchalskiej, ktÛra  nie czuje siÍ
dobrze, øyczymy zdrowia i wszelkich £ask Boøych. W
lutym zmar≥a nasza nieodøa≥owana koleøanka i dobra
przyjaciÛ≥ka úp. Janina MilaÒczuk. By≥a osobπ pe≥nπ taktu
i øyczliwoúci dla ludzi. Nie danym Jej by≥o zobaczyÊ swej
Ojczyzny po wojnie.

Ko³o Polek - dokoñczenie obok
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Lato z okresem upa≥Ûw jest Ñsezonem ogÛrkowymî w
pracy spo≥ecznej. W lutym odby≥o siÍ nasze pierwsze
zebranie. Przyjemnym akcentem by≥o zamieszczenie w
etnicznym biuletynie ÑMulticultural Voicesî, obok
artyku≥u o naszym jubileuszu, øyczenia od M.C.C. i
zdjÍcia. Drugi przyjemny akcent to jubileusz p. Marii
Kulesza, seniorki Polonii Kanberskiej, obchodzπcej w
lutym 90tπ rocznicÍ urodzin. Zawsze uúmiechniÍtπ
widujemy Jπ na polskiej Mszy w Koúciele åw. JÛzefa na
OíConnor. Solenizantce øyczymy wszystkiego
najlepszego.

W ramach ÑCanberra National Multicultural Festivalî
2000, mia≥yúmy stoisko z ciastami na Civicu. DziÍkujemy
naszym cz≥onkiniom za zaopatrzenie sto≥u jak co roku
we wspania≥e ciasta. DziÍkujemy p. A. ZiÛ≥kowskiej za
pieczÍ nad ca≥oúciπ, oraz pp: J. ZieliÒskiej, J. Szyc, I.
Tomaszewskiej, I. Adamczewskiej, L. Zawartko i L.
Zapaúnik, za dyøury przy sprzedaøy od 12 w po≥udnie
do 12 w nocy. Serdeczne podziÍkowania rÛwnieø dla  p.
Ambasadorowej Agaty Szumowskiej i paÒ ktÛre
odpowiedzia≥y na nasz apel. Na koniec podziÍkowanie
dla naszej obs≥ugi technicznej tzn. ÑPanom MÍøomî.

Ja osobiúcie sk≥adam podziÍkowanie mojej rodzinie i
przyjacio≥om za opiekÍ jakπ mnie otoczyli w czasie mojej
choroby.

Helena WodziÒska
Sekretarka

* * *
�PAN TADEUSZ� W KANBERZE

Z okazji projekcji filmu ÑPan Tadeuszî na podstawie
poematu Adama Mickiewicza, pragnÍ  przypomnieÊ, øe
juø w roku 1973, Szko≥a Sobotnia im Arcb. J. Gawliny w
Kanberze wystawia≥a na Akademii 11 Listopada
inscenizacjÍ wed≥ug tego dzie≥a.

Wanda SoczyÒska
Kier. Szko≥y Polskiej w latach 70tych

Ko³o Polek - dokoñczenie

Na zdjêciu w roli Zosi - El¿unia Szlegel i Tomasz Wodziñski
w roli Tadeusza, oraz kierowniczka szko³y. Szko³a Polska
zawsze stara³a siê zapoznawaæ m³odzie¿ z piêknem
literatury polskiej.

ZdjÍcie z archiwum W. SoczyÒskiej

POLSKA SZKO£A W BELCONNEN
czyli nowinki z pierwszej eksperymentalnej szko≥y

polonijnej w AUSTRALII.
Witamy wszystkich rodzicÛw i dzieci po wakacyjnej
przerwie. Mamy nadzieje, øe wszyscy wrÛcili wypoczÍci
i sπ pe≥ni zapa≥u do dalszego dzia≥ania i nauki.

W tym roku szkolnym 2000 bÍdziemy staraÊ siÍ
prowadziÊ zajÍcia w sposÛb wydajny i atrakcyjny oraz
realizowaÊ dydaktyczno-metodyczne cele. Ufamy, øe
znajdπ one pe≥ne poparcie u dzieci i u rodzicÛw.

Dla przypomnienia chcia≥abym przedstawiÊ sk≥ad
naszej kadry nauczycielskiej. KlasÍ najm≥odszπ 0-2 uczy
pani Teresa Zubowicz, klasÍ 3-5 pani Urszula Pietkiewicz
i klasÍ 6-8 pani Liliana Bogatko.

FunkcjÍ skarbnika nadal pe≥ni pan Eugeniusz
NodzyÒski.

W obecnej chwili szko≥a nie ma kierownika.
Tymczasowo wszystkie sprawy zwiπzane z
funkcjonowaniem i administracjπ szko≥y prowadzi pani
Beata Tworek-Matuszkiewicz.

Sklepikiem szkolnym zajmuje sie pani Wanda Ca≥ka.
Za tÍ bezinteresownπ pomoc serdecznie dziÍkujemy.

Przy okazji zachÍcamy wszystkich rodzicÛw i osoby
zainteresowane do wspÛ≥pracy w bieøπcym roku
szkolnym.  Wszelka pomoc jest mile widziana.

W dalszym ciπgu jest kontynuowana nauka jÍzyka
polskiego z wykorzystaniem komputerÛw. Ta forma zajÍÊ
szkolnych cieszy siÍ powodzeniem u dzieci co moøna
zaobserwowaÊ podczas zajÍÊ, kiedy nasze pociechy
trudno odciπgnπÊ od gier edukacyjnych. Dysponujemy
bogatym zbiorem gier i programÛw komputerowych, tak
bardzo pomocnych przy nauce gramatyki i ortografii.
Opracowaniem i przystosowaniem programÛw do nauki
jÍzyka polskiego na emigracji zajmuje siÍ pani Beata
Matuszkiewicz. DziÍkujemy pani Beacie za wszelkie
starania w tym kierunku, a przedewszystkim za czas
poúwiÍcony na opracowanie harmonogramu zajÍÊ.

W ostatnim czasie przyby≥o nam wiele ciekawych
programÛw, podrÍcznikÛw i ÊwiczeÒ, ktÛre zosta≥y
przywiezione w minionym roku przez osoby
przebywajπce w Polsce na urlopie. NadmieniÍ tylko, øe
sπ to elementarze, ortografia i gramatyka na weso≥o.
Ksiπøki sπ barwnie ilustrowane, pe≥ne komiksÛw,
krzyøÛwek i rebusÛw co bardzo dzia≥a zachÍcajπco na
uczniÛw.

Juø wczeúniej pisaliúmy o incjatywie podjÍtej przez
szko≥Í w sprawie zaopatrzenia naszych uczniÛw w
odpowiednie podrÍczniki szkolne napisane specjalnie dla
dzieci na emigracji. Incjatywa ta zosta≥a zrealizowana z
powodzeniem i poøytkiem dla naszych uczniÛw.
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Zastosowanie dobrze przemyúlanych metodycznie
podrÍcznikÛw pozwoli≥o na ujednolicenie programu
nauczania i znaczne podniesienie jego poziomu przy
rÛwnoczesnym u≥atwieniu i uatrakcyjnieniu zajÍÊ dla
dzieci. Fundusze konieczne na zakup tych podrÍcznikÛw
by≥y w duøym stopniu zgromadzone przez szko≥Í, ktÛra
na ten cel przeprowadzi≥a akcje sprzedawania czekoladek
i ciast.

Wiele naszych dzieci zg≥osi≥o siÍ na kolejny Konkurs
ÑPiÍkna S≥owa i Muzykiî organizowany przez paniπ
ZofiÍ SÍk-SÍkalskπ. ChÍtnych do wystÍpu prosimy o
zg≥aszanie siÍ do pani Urszuli Pietkiewicz, ktÛra pomoøe
wybraÊ wiersze i utwory literackie, a takøe bÍdzie siÍ
stara≥a podczas piπtkowych lekcji pracowaÊ z dzieÊmi
aby je przygotowaÊ do tego konkursu.

Pragniemy poinformowaÊ wszystkich
zainteresowanych szko≥π, øe pani Beata Matuszkiewicz
przyjmuje zapisy na rok bieøπcy.

Tel: 62486575. Zapraszamy.
Za RadÍ Szkolnπ

Urszula Pietkiewicz

ChÛr ÑEcho Ojczyznyî powsta≥ w poczπtkach 1979 roku,
kiedy to pani M. de Waldorf, bÍdπc prezeskπ Ko≥a Polek,
zwrÛci≥a siÍ z proúbπ do pani Zofii SÍk-SÍkalskiej, aby
przygotowa≥a uroczystoúÊ z okazji 20-lecia Ko≥a Polek.
UroczystoúÊ ta odby≥a siÍ w Klubie Or≥a Bia≥ego i zosta≥a
bardzo dobrze przyjÍta przez zgromadzonπ publicznoúÊ.
Od tej chwili powsta≥ chÛr, a po do≥πczeniu siÍ jeszcze
kilku panÛw, przyjπ≥ nazwÍ ÑEcho Ojczyznyî.

ChÛr ten bra≥ czynny udzia≥ we wszystkich
uroczystoúciach narodowych w Klubie SPK Ko≥a Nr 5
oraz w Klubie Or≥a Bia≥ego, a takøe w koúciele, jak
rÛwnieø úpiewa≥, na zaproszenie, w australijskich
uroczystoúciach etnicznych w Australii i Nowej Zelandii.

ChÛrzyúci pracowali z zapa≥em przez 15 lat, ale po
úmierci mÍøa, pana Henryka SÍk-SÍkalskiego, pani Zofia
zrezygnowa≥a z dalszego prowadzenia chÛru ÑEcho
Ojczyznyî w Kanberze.

Sk≥ad Ûwczesny Zarzπdu chÛru ÑEcho Ojczyznyî by≥
nastÍpujπcy:
1. Prezes:  Andrzej Miko≥ajczak
2. Viceprezes:  Mirek Szychowski
3. Sekretarz i kierownik-administrator: Henryk SÍk-

SÍkalski
4. Skarbnik: Zbigniew Steindl
5. Kierownik artystyczny:  Zofia SÍk-SÍkalska

Prawo podpisywania czekÛw bankowych posiadali
nastÍpujπcy panowie:

A.S. Miko≥ajczak, Mirek Szychowski, H. SÍk-SÍkalski,
Z. Steindl.

Z chwilπ objÍcia w≥adzy przez nowy zarzπd, w sierpniu
1989 roku, na koncie czekowym chÛru ÑEcho Ojczyznyî
znajdowa≥o siÍ $1792,22.  Suma ta w przeciπgu
nastÍpnych lat waha≥a siÍ rÛønie, aø w koÒcu 1993 roku
pozosta≥o tylko $1174,81.  Spadek ten spowodowa≥y:
wycieczki, dotacje, sk≥adki i wyjazd na Festiwal Pol-Art
 do Sydney.  Dopiero w pÛüniejszym czasie, tego samego
roku, okaza≥o siÍ, øe suma pieniÍdzy na koncie zmala≥a

Sprawozdanie administracyjno-
finansowe z likwidacji chóru �Echo
Ojczyzny� w Kanberze i Funduszu

Obchodów Kopernikowskich

do $174,22.  Nasuwa siÍ wiÍc pytanie, co by≥o powodem
tego spadku?

Utworzenie Komitetu ÑObchodÛw Kopernikowskichî
z okazji 450-letniej rocznicy wydania drukiem pracy
Miko≥aja Kopernika pt. ÑO obrotach cia≥ niebieskichî.  W
sk≥ad Komitetu weszli:  Zarzπd chÛru ÑEcho Ojczyznyî i
przedstawiciele panowie Z. Skarbek z SPK Ko≥a Nr. 5 i
H. Korab z K.O.B. oraz panie M. Ciszowa i L. Zapaúnik z
Ko≥a Polek.  Dla upamiÍtnienia tych obchodÛw na terenie
Kanbera-Queanbeyan, powsta≥y Komitet podjπ≥ decyzjÍ
wybicia pamiπtkowego medalionu w mennicy
kanberskiej (Royal Australian Mint) i sprzedawania go
przy kaødej moøliwej okazji, w≥πczajπc dni obchodÛw.
Aby taki Komitet mÛg≥ istnieÊ, postanowiono zebraÊ
pewnπ sumÍ pieniπdzy dla zrealizowania tego celu. Z
danin polskich organizacji, osÛb prywatnych, sprzedaøy
medalionÛw i poøyczek osÛb prywatnych zebrano sumÍ
w wysokoúci $5210,00, ktÛra zapoczπtkowa≥a pracÍ
Komitetu ÑObchodÛw Kopernikowskichî.  Natomiast
zarzπd chÛru ÑEcho Ojczyznyî przesta≥ istnieÊ, a jego
funkcjÍ przejπ≥ Komitet ObchodÛw.

Lista danin i poøyczek:
$1100,00 od chÛru ÑEcho Ojczyznyî
$  500,00 od Polskiej Fundacji w Australii (Fundusz

Wieczysty z Sydney)
$  500,00 od A.C.T. Treasury (Art Department)
$  200,00 od Ko≥a SPK Nr. 5 w Kanberze
$    30,00 od Ko≥a Polek w Kanberze
$  150,00 od osÛb prywatnych i ze zbiÛrki przy

wejúciu na salÍ
$    25,00 od pana Niemiec-Polaczka z Sydney
$  130,00 ze sprzedaøy medalionÛw podczas

obchodÛw
$  448,00 ze sprzedaøy medalionÛw w paczkach
$  600,00 od pani Zofii SÍk-SÍkalskiej (poøyczka)
$  500,00 od pana Henryka SÍk-SÍkalskiego

(poøyczka)
$  500,00 od pana Andrzeja Miko≥ajczaka (poøyczka)
$  500,00 od pana Mirka Szychowskiego (poøyczka)
Sumπ $5183,00 zamkniÍto listÍ zbiÛrkowπ.
Natomiast koszt wybicia medalionÛw w mennicy

wyniÛs≥ $5161,50.
Po nie koÒcowym sp≥aceniu prywatnych poøyczek

(paÒstwo Z. i H. SÍk-SÍkalskim, p. A. Miko≥ajczakowi i
p. M. Szychowskiemu) pozosta≥a jeszcze suma $490,00
do uregulowania.

Na koncie bankowym Komitetu ObchodÛw pozosta≥π
sumÍ w wysokoúci $20,49 pozostawiono na cele
manipulacyjne, zwiπzane z zamkniÍciem konta w Westpac
Bank w Kanberze.

Jeúli kogoú interesujπ dok≥adniejsze rozliczenia tych
pieniÍdzy i zamkniÍcie konta Komitetu ObchodÛw, ktÛry
istnia≥ pod nazwπ ÑPolish Mixed Choir Motherland Echo,
Polish Choir Nicolaus Copernicus Celebration Trustî w
Westpac Bank, Petrie Plaza, City Walk, proszÍ w tej
sprawie zwrÛciÊ siÍ do nas o szersze, dok≥adniejsze
wyjaúnienia.
Z. Steindl A.S. Miko≥ajczak
Skarbnik Prezes

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



Marzec 2000 7

å.             P.

Janiny MilaÒczuk

Podziêkowanie
Serdecznie dziÍkujemy ks Waldemarowi
Szczepaniakowi i ks Tony Fryíowi za
odprawienie Mszy åw. i modlitwy nad
trumnπ, oraz odprowadzenie na
cmentarz zw≥ok naszej kochanej Matki i
Babci

DziÍkujemy Ko≥u Polek za s≥owa
poøegnania w koúciele i na cmentarzu,
wyrazy wspÛ≥czucia, kwiaty i ofiarÍ na
Cancer Research.
Przyjacio≥om za øyczliwoúÊ i pomoc w
czasie Jej choroby, oraz wszystkim za
udzia≥ w pogrzebie, wyrazy wspÛ≥czucia,
kondolencje i kwiaty.

Andrzej MilaÒczuk z Rodzinπ

å.             P.

JaninÍ MilaÒczuk
Jednπ z oddanych i bardzo ofiarnych cz≥onkiÒ
naszego Ko≥a Polek od chwili jego powstania.
Piastowa≥a funkcjÍ skarbniczki przez 30 lat,
do chwili kiedy choroba odebra≥a Jej si≥y. W
zmar≥ej tracimy dobrπ KoleøankÍ i Drogπ
PrzyjaciÛ≥kÍ. Pe≥na øyczliwoúci i taktu w
stosunkach z ludümi, by≥a szanowanπ i
cenionπ jednostkπ Spo≥ecznoúci Polskiej w
Kanberze.

CzeúÊ Jej pamiÍci.
Rodzinie zmar≥ej: synowi Andrzejowi z

øonπ Iwonπ i wnukami, sk≥adamy
serdeczne wyrazy wspÛ≥czucia.

       Zarzπd i cz≥onkinie Ko≥a Polek w Kanberze

9. lutego 2000 odprowadzi≥yúmy na
wieczny spoczynek

40-lecie Ko³a Polek, 19.9/.1999: Uroczyste krojenie tortu jubileuszowego dokonuj¹ pani ambasadorowa
Agata Szumowska i prezeska Ko³a Polek Leonarda Zapa�nik.  Obok nich siedzi b. prezeska Zjednoczenia
Polek w Australii i Nowej Zelandii in¿. Maria Krupska OAM.  Za nimi stoj¹ (od lewej): Tamara Makeev,
Anna Zió³kowska, ambasador R.P. Tadeusz Szumowski, Ludmi³a Zawartko i Helena Wodziñska.

fot. z archiwum T. Makeev
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Mieszkaniec Canberry inø. Jan DalczyÒski absolwent
Politechniki Warszawskiej, wydzia≥ mechaniki
precyzyjnej ze specjalnoúciπ inøynieria biomedyczna,
pracuje dla Therapeutic Goods Administration.

Instytucja ta bada, akceptuje i dopuszcza na rynek
australijski urzπdzenia medyczne oraz leki. Inø. Jan
DalczyÒski zajmuje siÍ tzw. wszczepami i zastawkami
serca, rozrusznikami czyli pacemakers - wszystkim tym,
co do serca moøna wszczepiÊ.

ÑOceniam to z punktu widzenia inøyniera, patrzπc na
bezpieczeÒstwo danego urzπdzenia dla pacjenta. Powiem
o zastawkach bo coraz czÍúciej siÍ o nich s≥yszy.î

ÑSπ trzy rodzaje zastawek: zastawki pochodzenia
ludzkiego, przewaønie od dawcÛw, ofiar wypadkÛw
samochodowych. Drugi rodzaj zastawek, to biologiczne
z materia≥u úwiÒskiego lub wo≥owego, a trzeci rodzaj, to
zastawki mechaniczne robione z....wÍgla. Sπ one bardzo
trwa≥e i mocne, majπ wytrzyma≥oúÊ do.... stu lat. I tu
ciekawostka: zastawki mechaniczne, ktÛre mogπ przeøyÊ
pacjenta, powodujπ niszczenie krwi i w przeciwieÒstwie
do zastawek biologicznych czy ludzkich, konieczne jest
podawanie úrodkÛw przeciwskrzepowych, majπcych
przecieø skutki uboczne. Natomiast przy zastawkach
biologicznych czy ludzkich, nie podaje siÍ úrodkÛw
przeciwskrzepowych. Problem jest, øe ich wytrzyma≥oúÊ
mechaniczna wynosi... lat 10, potem naleøy pacjenta
operowaÊ po raz drugi. Natomiast jakoúÊ øycia pacjenta
jest duøo lepsza niø przy zastawkach mechanicznych.î

Zapyta≥am inø. DalczyÒskiego, jakπ zastawkÍ by sobie
wszczepi≥?

ÑJa bym sobie wszczepi≥ to co bogaci ludzie (bo ci majπ
moøliwoúci), zastawkÍ ludzkπ, to co nosi w sobie Arnold
Schwarzenegger i Alan Bond. Problem polega jednak na
tym, øe zastawki ludzkie trudno znaleüÊ, ironiπ jest, øe
coraz mniej mamy dawcÛw - m≥odych ludzi ginπcych w
wypadkach.  Czy Australia produkuje sprzÍt medyczny?
Bardzo ma≥o, jest to produkcja szalenie skomplikowana
i wymagajπca wielkiego doúwiadczenia klinicznego i
technicznego (HI-TECH). Tylko niewiele krajÛw na
úwiecie produkuje to na odpowiednim poziomie.  Do
Australii sprowadza siÍ 95 % sprzÍtu medycznego z
Europy Zachodniej i U.S.A i Japonii. Mieliúmy tu kilka
dobrych urzπdzeÒ jak np. íbioniczne uchoí, to jest taki
wszczep, ktÛry zastÍpuje :úlimakiî w uchu wewnÍtrznym
i potrafi przywrÛciÊ s≥uch kompletnie g≥uchym nawet
od urodzenia.  Zosta≥o to zaprojektowane czÍúciowo na
podstawie pomys≥u profesora z Melbourne, przy
wspÛ≥pracy specjalistÛw z U.S.A. Niestety z braku
odpowiedniej tutejszej technologii, taniej i lepiej jest
produkowaÊ to íbioniczne uchoí w Stanach, sprzedaje
siÍ jako produkt australijski.î

Kilka osÛb spoúrÛd moich znajomych ma wszczepione
pacemaker czyli rozruszniki, wiÍc poprosi≥am inø.
DalczyÒskiego o kilka s≥Ûw na ten temat.

ÑJest wiele rodzajÛw rozrusznikÛw, poniewaø jest wiele
rodzajÛw schorzeÒ i kaøde schorzenie wymaga
indywidualnego podejúcia, sπ wiÍc dziesiπtki sposobÛw
w jaki moøna zaprojektowaÊ komputer, ktÛry znajduje
siÍ wewnπtrz .Rozrusznik zastÍpuje naturalny
biologiczny rozrusznik serca i jak kaødy wszczep ratuje
ludzkie øycie.  Oko≥o 30. lat temu, zanim zaczÍto
wszczepiaÊ rozruszniki - cz≥owiek by≥ skazany na úmierÊ.

Rozmowa o sercu
Dziú miliony ludzi na ca≥ym úwiecie nosi w sobie
pacemaker.î

Moøe jeszcze kilka s≥Ûw o bypassach?
ÑBypass jest operacjπ, ktÛra leczy chorobÍ wieÒcowπ,

czyli zablokowanie naczyÒ wieÒcowych serca. Naczynia
te zamykajπ siÍ na skutek arteriosklerozy. To naczynie
siÍ zwÍøa, krew nie p≥ynie, nastÍpuje niedotlenienie
miÍúnia sercowego, zawa≥ i czÍúÊ miÍúnia sercowego
umiera. Co wtedy siÍ robi (o ile oczywiúcie odratuje siÍ
pacjenta)?  Przeszczepia siÍ naczynie krwionoúne z nogi
i omija siÍ ten zator w naczyniu wieÒcowym, przechodzi
siÍ przez tÍ przeszkodÍ, puszcza krew w nowπ tÍtnicÍ i
to w≥aúnie nazywa siÍ ëbypassí operacja na otwartym
sercu.î

Czy wszystkie te urzπdzenia testowane przez was i
dopuszczone na rynek australijski, uwaøa Pan za
bezpieczne?

ÑTego nigdy nie wiadomo. Im wiÍcej osÛb oglπda i
zastanawia siÍ nad nimi, tym wiÍksza pewnoúÊ øe sπ
bezpieczne.  My tutaj w Instytucie staramy siÍ to robiÊ
jak najlepiej, chcemy mieÊ czyste sumienie. (Dodam od
siebie, øe inø, DalczyÒski jest wybitnym specjalistπ w
dziedzinie wszczepÛw i wszystkim tym co z sercem
zwiπzane. WspÛ≥pracuje z profesorem Religπ w Polsce ,
z prof. Affeldt, Uniwerstytet w Berlinie, Sheffield
University, W. Brytania, Food and Drug Administration i
Georgia University w U.S.A.).

I ostatnie pytanie ktÛre zada≥am mojemu bardzo
cierpliwemu rozmÛwcy: ÑJak Pan widzi przysz≥oúÊ
przeszczepÛw, sztucznych organÛw i sztucznych serc?î

ÑPrzez najbliøsze  10 lat wszystko bÍdzie sz≥o w
kierunku udoskonalenia tego co mamy w tej chwili.  Juø
mamy sztuczne serce.  Jest to serce wszczepione do klatki
piersiowej z zewnÍtrznym uk≥adem zasilania, ale to
sztuczne serce nie zapewnia komfortu øycia, to nie jest
serce z ktÛrym cz≥owiek chcia≥by øyÊ.  Jest to tylko úrodek
na oczekiwanie transplantu - naturalnego serca od
cz≥owieka. Ale te sztuczne serca bÍdπ ciπgle
udoskonalane i mniejsze, tak øe zginπ w klatce piersiowej
i nie bÍdzie ich widaÊ na zewnπtrz, ale sπ juø duøo, duøo
lepsze niø kilkanaúcie lat temu.î

Moøe jeszcze receptÍ na d≥ugie szczÍúliwe øycie?
ÑStress jest jednym z objawÛw powodujπcych choroby

serca. Najlepszym elementem antystresowym jest spokÛj
i harmonia ducha. Jeøeli cz≥owiek jest w stanie to
osiπgnπÊ, to ma gwarancjÍ d≥ugiego zdrowiaî-
powiedzia≥  inø DalczyÒski na zakoÒczenie tej ciekawej
rozmowy.

Irena ålaska-Bell
Obszerny wywiad z inø. DalczyÒskim nadany by≥ na Polskiej
Fali kanberskiego Radia CMS w dniu 10 stycznia br.

Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: PO Box 5,
Ashfield Mall NSW 2131
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KONGRES POLONII NIEMIECKIEJ
Krefeld, 01.02.2000

Szanowne Panie!  Szanowni Panowie!
Kochana Polonio!!!

To bardzo trudne zadanie pisaÊ list do 266 redakcji Prasy
polonijnej na ca≥ym úwiecie.  List dociera do PaÒstwa
dwoma drogami, do 103 redakcji przes≥any on zostanie
w przeciπgu kilku sekund pocztπ e-mailowπ z nadziejπ
na bardzo szybkπ odpowiedü i korektÍ naszych danych.
Pozosta≥ych 160 redakcji otrzyma ten list tradycyjnπ
drogπ pocztowπ, poniewaø nie znamy waszych numerÛw
faxu ani adresÛw e-mailowych.  Postaram siÍ pokrÛtce
wyjaúniÊ cel tego listu.

OtÛø, w ostatnich latach rozwÛj mediÛw, szczegÛlnie
Internetu jest tak dynamiczny i szybki, øe nie sposÛb jest
mu siÍ oprzeÊ.

NieumiejÍtnoúÊ pos≥ugiwania siÍ Internetem jest
s≥usznie porÛwnywana dzisiaj z analfabetyzmem przed
kilkudziesiÍciu laty.

årodowisko polonijne jest úrodowiskiem szczegÛlnym,
co trzeci napewno co czwarty Polak mieszka poza
granicami swojego kraju, we wszystkich zakπtkach
naszego globu.

Stanowi olbrzymi potencja≥ umys≥Ûw i intelektÛw, ktÛry
wed≥ug mnie do chwili obecnej jest nie wykorzystany,
olbrzymie odleg≥oúci, trudnoúci z pocztπ (do niedawna
jeszcze cenzura), oraz inne trudnoúci nie pozwala≥y na
kontakt szybki i bezpoúredni.

Obecnie jestem w stanie wys≥aÊ list do kilkuset
odbiorcÛw w przeciπgu kilku sekund, a odpowiedü
otrzymujÍ czÍsto juø po kilku minutach.  Listem
powyøszym chcia≥bym PaÒstwu uúwiadomiÊ jaka
olbrzymia odpowiedzialnoúÊ spoczywa na nas
wszystkich, na redaktorach, na cz≥onkach zespo≥Ûw
redakcyjnych, oraz na zwyk≥ych czytelnikach. Integracja
úrodowiska polonijnego poprzez prasÍ polonijnπ na

ca≥ym úwiecie jest rzeczπ nieuniknionπ i w chwili obecnej
niezbÍdnπ.

ApelujÍ do wszystkich o do≥oøenie staraÒ i wysi≥kÛw,
aby integracja naszego úrodowiska sta≥a siÍ faktem i
rzeczywistoúciπ.

W dniu 5 wrzeúnia 2000 w Tarnowie odbÍdzie siÍ VIII
åwiatowe Forum MediÛw Polonijnych, prowadzone
przez Ma≥opolskie Stowarzyszenie WspÛ≥pracy z Poloniπ,
ktÛre zgromadzi ponownie setki dziennikarzy i
reporterÛw z ca≥ego úwiata w celu omÛwienia i
opracowania planu na nastÍpny rok.

Forum to bÍdzie prowadzone pod znakiem Internetu
z ≥πcznoúciπ bezpoúredniπ z waszymi redakcjami.

ApelujÍ do wszystkich o zaznajomienie siÍ ze stronami
POLONIA åWIATA www.polonia.org,

ktÛre sπ pomyúlane jako niekoÒczπcy siÍ bank informacji
o polskim úrodowisku, o polskich lekarzach, o polskich
koúcio≥ach, o polskich organizacjach, placÛwkach
dyplomatycznych, o wszystkim co wiπøe siÍ z naszym
polonijnym úrodowiskiem.

Jesteúmy otwarci na wszelkie rodzaje wspÛ≥pracy,
umieszczamy bezp≥atnie wszystkie adresy organizacji nie
profesjonalnych, a adresy firm za symbolicznπ op≥atπ.

Kochani znajdücie parÍ minut czasu, aby powyøszy list
nie zosta≥ bez odpowiedzi, krÛtko bez wyszukanych form
dajcie nam znaÊ o waszych tygodnikach, gazetach,
czasopismach, o waszej pracy dla úrodowiska
polskojÍzycznego.

£πczÍ serdeczne pozdrowienia
Zbigniew Kostecki
Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej
e-mail: kostecki@via.de
Internet: http://www.kongres.org

List otwarty Prezesa Kongresu Polonii
Niemieckiej do Polonii �wiata

Od Redakcji: Popieramy odzew Prezesa Kongresu
Polonii Niemieckiej i nawiπzaliúmy wstÍpny kontakt.

Wraz z wiadomoúciπ, øe powsta≥ projekt przeniesienia
naszej epopeii narodowej na szeroki ekran, nasuwa≥o
siÍ pytanie: ÑCzy jest to moøliwe?î Wiele ludzi
uwaøa≥o øe sfilmowanie ÑPana Tadeuszaî to
naruszanie úwiÍtoúci. Jednak mimo trudnoúci jakie
stwarza zekranizowanie mickiewiczowskiego dzie≥a,
pan Wajda powiedzia≥ øe: Ñ[...] trudnoúÊ przeniesienia
ÑPana Tadeuszaî na ekran sprowadza siÍ w≥aúnie do
wiary, øe jest to moøliwe.î
Premiera ÑPana Tadeuszaî odby≥a siÍ 21ego
paüdziernika w Warszawie. Podczas pierwszego
weekendu po premierze,  obejrza≥o go ponad 300,000
PolakÛw.
Wraøenia by≥y, jak zwykle, rÛøne. NiektÛrzy narzekali
øe inaczej to sobie sami wyobraøali. WiÍkszoúÊ z nich
nie czyta≥o ÑPana Tadeuszaî odkπd byli w szkole. Inni

zaú skrytykowali polskich reøyserÛw øe Ñ...nie majπ o
czym robiÊ filmy, wiÍc ≥apiπ przesz≥oúÊ jako ostatniπ
deskÍ ratunku.î
A to w≥aúnie historia czyni nasz narÛd wyjπtkowym!
Opiniπ multum by≥a, øe epopeja Ñodøy≥aî. PowrÛcono
do Ñ...tych pagÛrkÛw leúnych, do tych pÛl zielonych...î.
Zauwaøyliúmy jaki impas mia≥ Mickiewicz i jego dzie≥o
na nasz narÛd. Jako prozaiczny przyk≥ad podam øe
s≥ynne polskie Ñjakoú to bÍdzieî ma z pewnoúciπ
korzenie z wypowiedzi SÍdziego:
ÑSzabel nam nie zabraknie, szlachta na koÒ wsiÍdzie,
 Ja z synowcem na czele i? - jakoú to bÍdzie!î
WiÍc ÑHajøe na Soplice!î- a raczej na kina!
P.S Film ÑPan Tadeuszî obejrza≥am w Polsce
dwukrotnie.

Kalina Gilbert

ÑPANA TADEUSZA CZAS ZACZ•∆!î
Wraøenia z filmu
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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
13/03/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
20/03/00 Maryla Królikowska 6296 3198
27/03/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
03/04/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
10/04/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
17/04/00 Maryla Królikowska 6296 3198
24/04/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
01/05/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
08/05/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
15/05/00 Maryla Królikowska 6296 3198
22/05/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
29/05/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
05/06/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
12/06/00 Maryla Królikowska 6296 3198
19/06/00 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.

KOMITET RADIOWY

Na zakoÒczenie obecnego przeglπdu wydarzeÒ przejdÍ
do tematu, ktÛry co prawda nie dotyczy bezpoúrednio
Polski ale jest bliski sercu kaødego z nas ñ do pielgrzymki
OJCA åWI TEGO ñ Jana Paw≥a II-ego do Egiptu, a w
szczegÛlnoúci jego nawiedzeniu klasztoru
prawos≥awnego úw.Katarzyny na gÛrze Synaj. W homilii
tam wyg≥oszonej Papieø wyrazi≥ swπ radoúÊ i wzruszenie,
øe jako Biskup Rzymu mÛg≥ przybyÊ na gÛrÍ Synaj, ktÛra
wznosi siÍ niczym dostojny pomnik tego, co BÛg tam
objawi≥. Jan Pawe≥ II-gi powiedzia≥: ÑTutaj objawi≥ swoje
imiÍ. Tutaj da≥ swoje Prawo, DziesiÍÊ PrzykazaÒ
Przymierza! DziesiÍÊ PrzykazaÒ, ktÛre przede wszystkim
sπ wpisane w sercu cz≥owieka jako powszechne prawo
moralne, waøne w kaødym czasie i na kaødym miejscu.
DziesiÍÊ S≥Ûw Prawa dzisiaj, tak jak zawsze, stanowiπ
jedynπ prawdziwπ podstawÍ dla øycia jednostek,
spo≥eczeÒstw i narodÛw, dziú jak zawsze sπ jedynπ
przysz≥oúciπ rodziny ludzkiej. Ratujπ one cz≥owieka od
niszczycielskiej si≥y egoizmu, nienawiúci i zak≥amania.
Pos≥uszeÒstwo Przykazaniom oznacza wiernoúÊ Bogu,
ale takøe wiernoúÊ nam samym, naszej prawdziwej
naturze i naszym najg≥Íbszym dπøeniom.î KoÒczπc ten
przeglπd  wydarzeÒ tymi tak wspania≥ymi s≥owy jest
trudno dodaÊ coú od siebie, ale, øe do åwiπt
Wielkanocnych juø tylko 6 tygodni, pozwolÍ sobie z≥oøyÊ
wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze
øyczenia úwiπteczne, øyczyÊ smacznego jajka i mokrego
dyngusa.

Arkadiusz Fabjanowski

Przegl¹d wydarzeñ - dokoñczenie ze str. 3
Konkurs �Piêkno S³owa

i Muzyki Polskiej�
Konkurs jest bez tytu≥u. Kaødy uczestnik
konkursu ma prawo dowolnego wyboru
repertuaru.  Fundacja Kulturalna zaprasza do
udzia≥u w konkursie wszystkie dzieci i m≥odzieø
polskiego pochodzenia.

Zofia SÍk-SÍkalska

09/04/2000 Klub Or≥a Bia≥ego
Godz. 15.00 Eliminacje do konkursu

ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki
Polskiejî

16/04/2000 Sala SPK
Godz. 15.00 Konkurs ÑPiÍkno S≥owa

i Muzyki Polskiejî

07/05/2000 Klub Or≥a Bia≥ego
Godz. 18.00 Koncert laureatÛw konkursu

na Akademii 3 Maja

14/05/2000 Klub Or≥a Bia≥ego
Godz. 15.00 ZakoÒczenie konkursu i

wrÍczenie dyplomÛw i nagrÛd

Z kartek historii: Prezes Ko³a M³odych Wojciech
Kopras, pó�niejszy prezes Stowarzyszenia Absolwentów
i Studentów Polskich, przemawia na wspólnej zabawie
Ko³a M³odych i Ko³a Polek, koniec  lat 1960-tych.

fot. z archiwum H. Wodziñskiej
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O Dowcipach czyli Kawa³ach
Z cyklu:  Skπd my to znamy

Sπ kawa≥y polityczne, sπ kawa≥y øydowskie. Mam
takie dwie ksiπøeczki - skarby (ÑPrzy szabasowych
úwiecachî i ÑØydowskie mπdroúciî). Wiele osÛb

uwaøa, øe øydowskie kawa≥y sπ doskona≥e i ciπgle
aktualne. Sπ kawa≥y o lekarzach, o kochankach w szafie
i oczywiúcie kawa≥y polityczne. Za czasÛw komuny w
Polsce krπøy≥o ich tysiπce: o Gomu≥ce, Breøniewie,
Chruszczowie i Gierku. Trzeba by≥o jednak byÊ
ostroønym, bo moøna by≥o wylπdowaÊ w wiÍzieniu.

Teraz moøna mÛwiÊ co siÍ chce, w≥πcznie z dowcipami
o G≥owie PaÒstwa, co jest zabronione w Wielkiej Brytanii,
gdzie broÒ Boøe nie wolno podúmiewaÊ siÍ z KrÛlowej.
Sπ teø kawa≥y o skπpych Szkotach - ciπgle siÍ dziwiÍ, bo
kiedyú lat temu wiele by≥am w Szkocji, wydali mi siÍ
serdeczni i goúcinni tylko absolutnie nie mog≥am siÍ z
nimi dogadaÊ. Zawsze teø modne sπ kawa≥y o
teúciowych, jest ich mnÛstwo i w kaødym z nich teúciowa
pokazana jest jako wiedüma zatruwajπca øycie wszystkim
naoko≥o. Sπ teø dowcipy o nieboszczykach, pogrzebach,
o mÍøach i øonach, o naszych milusiÒskich - jednym
s≥owem - jest ich tysiπce.

Od pewnego czasu jesteúmy zasypywani
kieszonkowymi ksiπøeczkami z Polski: ÑDowcipy dla
Doros≥ychî, ÑDowcipy Polityczneî itd. We wszystkich
polskich miastach w kioskach Ruchu leøπ sterty tych
wspania≥ych i wielce dowcipnych kawa≥Ûw. Do Australii
teø juø dotar≥y. Ludziska kupujπ, bo chcπ siÍ rozweseliÊ i
moøe zab≥ysnπÊ w towarzystwie opowiadajπc te
Ñdowcipeczkiî. Trzymam w rÍku ÑDowcipy o Clintonie
i Lewinskyî i cytujÍ: ÑClinton urzπd swÛj piastuje, w
przerwie Lewinski ob≥apujeî - ha ha ha, ale úmieszne,
prawda?

Dobry kawa≥ musi byÊ krÛtki, ale przede wszystkim
zaleøy kto i jak ten kawa≥ podaje - moøna go po≥oøyÊ w
pierwszej minucie. Ile razy ktoú znajomy zaczepia nas: -
znacie ten najnowszy kawa≥ o babie i doktorze? Znamy,
znamy. No to pos≥uchajcie...

Albo siedzi sobie para zakochanych we w≥oskim klubie,
wcinajπ pysznπ Ñpastaî, winko czerwone na stole, a tu
nagle idzie pan Hipcio - znany kawalarz. Nic nie pomoøe,
øe udajecie øe go nie widzicie - podchodzi bez pardonu
do stolika i mÛwi tajemniczo: - powiem wam najnowszy
kawa≥ o teúciowej. Bo to by≥o tak - na ≥awie oskarøonych
w sπdzie - zaraz, bo zapomnia≥em gdzie to by≥o, w jakim
sπdzie - no wiÍc siedzi tam jeden taki facet, co chcia≥
wyrzuciÊ swojπ teúciowπ przez okno - ha ha, dobrze
zrobi≥, prawda? A ten sÍdzia, fajny by≥ z niego ch≥op, to
on mÛwi øe tak nie moøna tej biednej kobiety wyrzucaÊ
z piÍtra - bo wiecie to by≥o w≥aúnie czwarte piÍtro, a ten
oskarøony wiecie co powiedzia≥? No, bo ona mogla spaúÊ
komuú na g≥owÍ i tamten teø by by≥ w k≥opocie co z tπ
teúciowπ zrobiÊ!

Przy stoliku panuje cisza a pan Hipcio ryczy ze
úmiechu: - dobry kawa≥, prawda? Para przy sπsiednim
stoliku konsumuje deser - Ñtiramisuî. Moøe jak pokaøÍ
jÍzyk to ten pan Hipcio sobie pÛjdzie? Aleø skπd! Pan
Hipcio ciπgnie dalej: - a o tej babie co posz≥a do doktora
to znacie? Znamy, znamy, moøe siÍ od niego odczepimy,
tak siÍ ≥udzπ obydwoje, romantyczny wieczÛr diabli
wzieli.

A pan Hipcio znowu zaczyna: - jedna baba posz≥a do
lekarza i ta baba mÛwi øe ona temu doktorowi dziÍkuje
za takπ dobrπ kuracjÍ, co on jπ niby leczy≥, rozumiecie, a
ten doktor to by≥ mπdry i chytry to mÛwi: - ja pani nie
leczy≥em - no to znaczy øe ona nie by≥a jego pacjentkπ, to
ona na to øe ten doktor jej nie leczy≥ tylko jej mÍøa, na to
doktor siÍ pyta jak siÍ ten mπø czuje, a baba odpowiada
øe w≥aúnie umar≥ i zostawi≥ jej w spadku duøo pieniÍdzy,
tak siÍ ta baba cieszy≥a! åwietny kawa≥! - zaúmiewa siÍ
pan Hipcio, ale nagle spostrzega, øe s≥uchacze zostawiajπ
niedojedzony deser i niedopite wino. - E tam, mÛwi pan
Hipcio, - co za ludzie, nawet nie znajπ siÍ na dobrych
dowcipach.

Tak tak, wiele mamy takich panÛw HipciÛw co sypiπ
kawa≥ami jak z rÍkawa i ... sami siÍ z nich úmiejπ.
NiektÛrzy widzπc ich z daleka uciekajπ gdzie pieprz
roúnie, bo jak ciÍ dopadnie to koniec. Musisz wys≥uchaÊ,
úmiaÊ siÍ - ale úwietny kawa≥ panie Hipciu, puszczÍ to
dalej. Jak bÍdziesz milczeÊ, z gÛry wiadomo, øe Hipcio
siÍ obrazi i bÍdzie rozpowiada≥ na prawo i na lewo, øe
nie masz poczucia humoru. A swojπ drogπ drodzy
Czytelnicy, jak bÍdziecie w Polsce, zatrzymajcie siÍ przed
kioskiem z prasπ i kupcie ksiπøeczki; ÑNajlepsze polskie
dowcipyî, ÑDowcipy dla doros≥ychî (oj s≥one, s≥one),
dowcipy polityczne i o biznesmenach. Moøna siÍ uúmiaÊ,
czego Wam øyczy -

Irena ålaska-Bell

Polski lekarz

Dr Renata Kruger
przyjmuje codziennie

oraz
w co czwart¹ sobotê i

niedzielê
w Tuggeranong Square

Medical Practice,
Cnr Anketell & Reed Sts.

Tel. 6293 2600.

Sprostowanie
W numerze grudniowym Kroniki Polonii ukaza≥ siÍ
artyku≥ o Polskim Instytucie Historycznym w Australii
oraz zdjÍcie z zebrania Zarzπdu, pod ktÛrym podano,
øe fotografowa≥ je T. Czarnota.  W rzeczywistoúci
fotografem by≥ A.B. Sikorski.
Przepraszamy za pomy≥kÍ.
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Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki Polonii ofiarowali:

T. i V. Kowacz .............................. $  10,00
Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowanie.

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

W dniach 17-18 czerwca 2000 roku, w hotelu Victoria
Intercontinental w Warszawie odbÍdzie siÍ VI åwiatowa
Konferencja Gospodarcza Polonii.

åwiatowa Konferencja Gospodarcza Polonii jest juø
tradycjπ. Po raz szÛsty spotkajπ siÍ przedstawiciele
biznesu, mediÛw i polityki z ca≥ego úwiata. Do tej pory
uczestnikami by≥o blisko 1 500 osÛb z  36 krajÛw.

Celem Konferencji jest rozwÛj obustronnie korzystnej
miÍdzynarodowej wspÛ≥pracy gospodarczej osÛb
polskiego pochodzenia.

Konferencja jest skierowana do:
• dyrektorÛw i w≥aúcicieli ma≥ych i úrednich

przedsiÍbiorstw polonijnych i polskich
• administracji paÒstwowej i samorzπdowej
• instytucji zwiπzanych z rozwojem przedsiÍbiorczoúci
• mediÛw polskojÍzycznych na úwiecie.

MoøliwoúÊ wymiany doúwiadczeÒ, nawiπzania
wspÛ≥pracy, czy kontaktu z przedstawicielami
administracji, instytucji gospodarczych sπ zawsze szansπ
na rozwÛj polskiego i polonijnego sektora úredniego
biznesu. Stwarzajπ teø okazjÍ na szerokπ promocjÍ na
ca≥ym úwiecie dziÍki rozg≥osowi jaki towarzyszy
Konferencji w mediach. Z tych powodÛw co roku
Konferencja cieszy siÍ co raz wiÍkszπ popularnoúciπ i staje
siÍ niezastπpionym miejscem spotkaÒ.

W tym roku Konferencja bÍdzie dotyczy≥a czterech
g≥Ûwnych obszarÛw:
• RozwÛj regionalny ñ szansπ dla ma≥ych i úrednich

przedsiÍbiorstw
• Informacja ñ moøliwoúÊ zaistnienia na rynku

• Projekty Polonii
• Jak zdobywaÊ i gdzie inwestowaÊ pieniπdze.

Serdecznie PaÒstwa zapraszamy
Mam nadziejÍ, øe idea oraz tematyka åwiatowej

Konferencji Gospodarczej Polonii jest dla PaÒstwa
interesujπca i zdecydujπ siÍ PaÒstwo na rozpoczÍcie
wspÛ≥pracy.

WspÛ≥praca polega≥aby na wzajemnej wymianie
barterowej us≥ug promocyjnych w obrÍbie wartoúci
proponowanych przez nas pakietÛw z moøliwoúciami
promocyjnymi dla Medium WspÛ≥pracujπcego VI
åwiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii. W ramach
wspÛ≥pracy zaleøa≥oby nam na otrzymaniu od PaÒstwa
pomocy przy promocji Konferencji (reklamy, artyku≥y,
noty informacyjne, inserty).

W celu omÛwienia wspÛ≥pracy proszÍ o kontakt:
telefon: +48 22  816 72 99
e-mail: tamara@instytut.org.pl

Tamara Rubin
Menedøer projektu

VI �wiatowa Konferencja Gospodarcza Polonii

POD HONOROWYM PATRONATEM
MARSZA£KA SENATU RP PROF. DR HAB.
ALICJI GRZEåKOWIAK
W dniach od 1 do 4 czerwca 2000 roku odbÍdzie siÍ w
Warszawie IV åwiatowy Kongres Polonii Medycznej,
organizowany przez FederacjÍ Polskich Organizacji
Medycznych na Obczynie i Naczelnπ IzbÍ Lekarskπ.

Celem Kongresu jest pog≥Íbienie u jego uczestnikÛw
wiedzy o postÍpach w wybranych dziedzinach
medycyny oraz wymiana informacji i dyskusja na
temat wydarzeÒ w medycynie i zdarzeÒ spo≥ecznych,
ktÛre majπ szczegÛlny wp≥yw w krajach wykonania
zawodu przez uczestnikÛw Kongresu.  Kongres ma
na celu u≥atwienie kontaktÛw osobistych w sprzyjajπcej
atmosferze towarzyskiej i ponowne odwiedzenie kraju
rodzinnego, w ktÛrym zachodzπ osza≥amiajπce
zmiany.

Tematyka zjazdu, ustalona po d≥ugich dyskusjach i
konsultacjach w úrodowisku Polonii Medycznej
zawiera, w mniej wiÍcej rÛwnych proporcjach, 1)
przeglπd wybranych dziedzin medycyny, w ktÛrych
w ostatnim czasie dokona≥ siÍ zasadniczy przewrÛt
majπcy uznany wp≥yw na jakoúÊ ochrony zdrowia i 2)
przeglπd i dyskusje zagadnieÒ organizacyjnych,
prawnych, administracyjnych lub socjalnych,
majπcych decydujπce znaczenie dla medycyny i
wykonania zawodu lekarza.

Dodatkowo zostanie rÛwnieø przygotowany bogaty
program kulturalny i towarzyski.
W imieniu Komitetu Programowego i
Organizacyjnego
Jakub Bodziony Boøena Pietrzykowska
Adres: IV åwiatowy Kongres Polonii Medycznej
Warszawa 2000
Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764
Warszawa
fax +48 22 646 5142 e-mail: gabprez@nil.org.pl
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OTWARTA PRZESTRZEÑ-L¥D BEZPIECZNY

Australia - otwarta przestrzeÒ, niezwykle
malownicza, obezw≥adniajπco piÍkna. Mozaika
nie tylko kulturowo-obyczajowa, ale rÛwnieø

krajobrazowa. Moøna siÍ zapomnieÊ, w krÛtkiej chwili
przenieúÊ do W≥och czy Irlandii. Cieszπ teø, ale i
wywo≥ujπ nostalgiÍ akcenty polskie ñ sosny, maúlakiÖ
PrzestrzeÒ australijska, mimo ca≥ej swej egzotyki obcej
dla przybysza z drugiej pÛ≥kuli jest niewiarygodnie
przyjazna, nie przyt≥acza lecz dodaje oddechu, ucisza,
nastraja pozytywnie do øycia.

Australia-lπd bezpieczny. Spo≥eczeÒstwo nie nÍkane,
trzyma siÍ zdala od polityki, politycznych przetargÛw,
spekulacji ñ diametralnie rÛøne od spo≥eczeÒstw
europejskich, ktÛre od zarania swych dziejÛw sπ
wtrπcane w mechanizmy w≥adzy, walki. WewnÍtrzne
parlamentarne rozgrywki nie interesujπ generalnie
obywatelii australijskich, co najwyøej sπ przedmiotem
øartÛw i kpin. W Polsce natomiast polityka jest zawsze
tematem numer jeden, sta≥ym goúciem w domu,
powodem wielu sporÛw, dyskusje na ulicach, w sklepie,
w pracy, w autobusie ñ jest obecna wszÍdzie. Wprawdzie
narodowa to przypad≥oúÊ narzekanie i glÍdzenie, ale nie
do koÒca w tym rzecz. Polska jako serce Europy,
uøywajπc okreúlenia Normana Davisa zawsze cierpia≥a
na zewnÍtrzne i wewnÍtrzne wstrzπsy, ktÛre
nieuchronnie godzi≥y w spo≥eczeÒstwo. Wciπø øywa jest
psychoza zagroøenia mimo realnego stanu
bezpieczeÒstwa, planÛw integracyjnych z Uniπ
Europejskπ, stowarzyszenia z NATO.

PowrÛÊmy tutaj. Nigdzie w Europie nie widzia≥am tak
wielu uúmiechniÍtych zadowolonych ludzi. Poczucie

bezpieczeÒstwa ñ na pewno, w sensie ogÛlnym, ale i nie
tylko. Sport, rekreacja, dobrze zagospodarowany wolny
czas, nawyki, ktÛrych Polakom wciπø brakuje. Filozofia
Australijczyka zamkniÍta w dwÛch s≥owach Ñtake it
easyî jest chyba dobrπ dewizπ, na pewno wyd≥uøa øycie
i na pewno naleøa≥oby jπ zaleciÊ powaønym,
zdystansowanym, dumnymÖznerwicowanym
Europejczykom.

Australia - Polonia i w≥asne podwÛrko. WierzyÊ, nie
wierzyÊ w stereotypy? S≥yniemy z tego, øe nie potrafimy
siÍ dogadaÊ w kraju czy na obczyünie. Szkoda, gdyø nasza
k≥ÛtliwoúÊ, nieugiÍtoúÊ bynajmniej nie prowadzi do
konstruktywnych rozwiπzaÒ. Aø dziw bierze, øe nic siÍ
nie zmieni≥o od  czasÛw sejmikÛw szlacheckich. Cieszy
aktywnoúÊ niektÛrych grup, osÛb prywatnych na rzecz
podtrzymania kultury i tradycji polskiej. Owoc tej pracy
by≥by stokroÊ wiÍkszy, gdyby oøy≥y dobre cechy, ktÛre
niestety zwyk≥y oøywaÊ tylko w momentach kryzysÛw
polskich dziejÛw: solidarnoúÊ, øyczliwoúÊ, tolerancja.

Trudno o krÛtkie podsumowanie. £atwiej bÍdzie
spojrzeÊ na wszystko z dystansu, juø z Polski. Jednego
jestem pewna - wracam do domu z jednπ po≥owπ serca a
drugπ zostawiam tutaj Ö

Wszystkim osobom, ktÛre okaza≥y mi swπ øyczliwoúÊ,
pomoc i wsparcie serdecznie dziÍkujÍ.

Katarzyna Kobus
Panna Katarzyna Kobus jest absolwentkπ Wydzia≥u
Dziennikarskiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Australii
przebywa≥a goúcinnie, wspÛ≥pracowa≥a z programem polskim
Radia CMS w Kanberze.

Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...
Gen. Czes≥aw Kiszczak
moøe odpowiadaÊ przed sπdem za masakrÍ w kopalni
ÑWujekî, orzek≥ sπd okrÍgowy w Warszawie. Obrona
wnioskowa≥a o zawieszenie procesu ze wzglÍdu na z≥y
stan zdrowia oskarøonego.

(Donosy, 7.12.1999)
W £odzi
odby≥ siÍ uroczysty pogrzeb szczπtkÛw 54. øo≥nierzy
Polskiego Podziemia, m.in. AK, Szarych SzeregÛw i
cz≥onkow organizacji ÑPromieniúciî zamordowanych
przez hitlerowcÛw w latach 1943-1944.  Szczπtki øo≥nierzy
ekshumowane ze zbiorowych mogi≥ na Cmentarzu
Øydowskim w £odzi zosta≥y pochowane w kwaterze
wojennej AK na miejscowym cmentarzu rzymsko-
katolickim úw. Rocha.

(Wiadomoúci Dnia 12.12.1999)
Nie bÍdÍ zniøa≥ siÍ
do poziomu mojego poprzednika, bo nie chcÍ szkodziÊ
Polsce i urzÍdowi prezydenckiemu - tak Aleksander
Kwaúniewski skomentowa≥ dzisiaj w kuluarach Sejmu
s≥owa Lecha Wa≥Ísy, ktÛry nazwa≥ prezydenta
Ñalkoholikiem i nierobemî.

(Wiadomoúci Dnia, 15.12.1999)
Od dziú
wchodzi w øycie nowa instytucja prawa rodzinnego -
separacja ma≥øeÒska, ktÛra umoøliwia ma≥øonkom
rozstanie bez koniecznoúci przeprowadzania rozwodu.
Separacja rodzi takie same skutki jak rozwÛd, z tπ rÛønicπ,
øe ma≥øeÒstwo istnieje nadal, nie moøna wiÍc zawrzeÊ
nowego zwiπzku ani wrÛciÊ do poprzedniego nazwiska.
Ma≥øonek pozostajπcy w separacji ≥atwiej otrzyma
alimenty niø rozwiedziony.

(Wiadomoúci Dnia, 16.12.1999)

W Bia≥ymstoku
rozpoczÍ≥o emisjÍ Radio Racja, rozg≥oúnia niekomercyjna
i publiczna, nadajπca swÛj program w jÍzyku bia≥oruskim.
Na razie nadaje godzinny serwis informacyjny
przeplatany bia≥oruskimi piosenkami.

(Donosy, 30.12.1999)
Przed Domem Ma≥ego Dziecka
w Kielcach ustawiono ≥Ûøeczko, do ktÛrego matki mogπ
w≥oøyÊ dziecko, ktÛre chcπ porzuciÊ, zamiast wyrzucaÊ
je na úmietnik, co siÍ niejednokrotnie zdarza. Drewniane
≥Ûøeczko i dzwonek do drzwi majπ daÊ porzuconym
dzieciom szansÍ przeøycia.

(Donosy, 13.1.2000)
Ku jednoúci chrzeúcijan
Niedawno podpisano waøne katolicko-protestanckie
porozumienie o zgodzie w interpretacji tzw doktryny o
usprawiedliwieniu. Teraz w niedzielÍ koúcio≥y
chrzeúcijaÒskie w Polsce podpisa≥y deklaracje o
wzajemnym uznaniu wartoúci chrztu. Zabrak≥o podpisu
baptystÛw (u nich chrzest przyjmuje osoba doros≥a).

(Donosy, 24.1.2000)
Rozprawa lustracyjna JÛzefa Oleksego
podejrzewanego o zatajenie prawdy w oúwiadczeniu
lustracyjnym, zosta≥a przerwana i prze≥oøona na 29
lutego. Gdy po kilku godzinach oczekiwania wszed≥
úwiadek, emerytowany oficer WP, JÛzef Oleksy poprosi≥
o przerwanie procesu z powodu swej choroby.

Donosy, 4.2.2000)
PiÍÊ lat
leøa≥a w sπdzie w Warszawie sprawa palenia akt SB.
Wczoraj sπd orzek≥ umorzenie z powodu przedawnienia.

(Donosy, 10.2.2000)
Wyszpera≥ Jerzy Klim
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WIZYTA

Lidia Kosk (trzecia z prawej) w czasie jej spotkania z
Poloni¹ w Klubie SPK  fot. z archiwum Lidii Kosk

Patrzπc na drobnπ sylwetkÍ pani Lidii Kosk, trudno sobie
wyobraziÊ, øe naleøy ona do czo≥Ûwki úwiatowego sportu
spadochronowego. Podczas swojej 30. letniej kariery
sportowej wykona≥a ona 2932  skoki ze spadochronem,
wiele z nich z wysokoúci 7 tys. metrÛw, oczywiúcie z
maskπ tlenowπ. Suma czasu jej swobodnego spadania
w ca≥ej karierze spadochroniarki wynosi 8 i pÛ≥ godziny.
Pani Kosk przyjecha≥a do Kanbery jako jedyna
reprezentantka Polski na MiÍdzynarodowπ  KonferencjÍ
SportÛw Spadochronowych, ktÛra odbywa siÍ corocznie
w innym kraju. W zesz≥ym roku np. odby≥a siÍ w
Chorwacji. G≥Ûwnym i waønym tematem konferencji
by≥o, aby nareszcie w≥πczyÊ sport spadochronowy do
dyscyplin olimpijskich.

Pani Kosk wyrÛøniona jest tytu≥em  Mistrza Sportu, jest
instruktorem, trenerem oraz  sÍdziπ miÍdzynarodowym.
Wielokrotnie by≥a kierowniczkπ polskich druøyn
spadochronowych na mistrzostwach Europy i úwiata.
Posiada Z≥otπ OdznakÍ Spadochronowπ z trzema
diamentami. ÑJesteúmy w czo≥Ûwce úwiatowej, mimo øe
nie mamy ≥atwych warunkÛwî mÛwi pani Lidia.
ÑWprost wierzyÊ mi siÍ nie chce, øe w  Australii macie
kilka tysiÍcy prywatnych samolotÛw, a w Polsce jest ich
tylko 300.î

Dodam od siebie, øe spÍdziliúmy godzinkÍ w
hotelowym ogrodzie przy lampce wina. By≥o úlicznie,
ogrÛd oúwietlony kolorowymi úwiate≥kami, przyjemna
rozmowa w towarzystwie kilku rodakÛw z Kanbery.

ÑCieszÍ siÍ, øe dziÍki panu prezesowi Alwastowi, ktÛry
mnie tu otoczy≥ opiekπ, mog≥am zwiedziÊ wasze piÍkne
miastoî. By≥o to spotkanie mi≥e i poøyteczne.

Wczoraj natomiast otrzyma≥am list od p. Lidii, pisany
juø po powrocie do Warszawy ktÛrym raz jeszcze
dziÍkuje za to mi≥e z nami spotkanie i piszÍ teø (cytujÍ)
øe  ÑOd razu po powrocie w sobotÍ byliúmy na  naszym
polskim balu. ÑBal najlepszych SportowcÛw Lotniczychî
mam nadziejÍ, øe przy nastÍpnej wizycie w Polsce, w
Warszawie, bÍdzie pani mia≥a trochÍ czasu aby nas
odwiedziÊ. ålÍ pozdrowienia,  Lidia Kosk

Irena ålaska-Bell

Towarzystwo Sztuk Piêknych w Canberra
oraz

Canberra National Multicultural Festival
serdecznie zapraszajπ na Wieczór Muzyczny

CHOPIN � TÊSKNI¥CE SERCE
który odbêdzie siê w auli Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej

(7 Turana St, Yarralumla)

w sobotê 18 marca 2000 roku o godz 20.oo

oraz bÍdzie powtÛrzony w niedzielÍ 19 marca o godz.19.00
Bilety w cenach: $18.00 (normalny), $14.00 (ulgowy), $10.00 (dzieci do lat 14)

Rezerwacja biletów po¿¹dana z uwagi na ograniczon¹ ilo�æ miejsc:
Rezerewacja: Wanda Horky  tel. 6259 5099

QUEANBEYAN CARPETS
Ma na sk³adzie

szeroki asortyment
dywanów we³nianych,

berberyjskich,
nylonowych i
pluszowych

Diana i Michael
Domaschenz
6297 1141

31 Uriarra Road,
Queanbeyan
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Papie¿: Idziemy do kina
Specjalny pokaz �Pana

Tadeusza� w Watykanie
-  Do kina idziemy i to na �Pana

Tadeusza� - powiedzia³ Jan Pawe³
II, udaj¹c siê do sali projekcyjnej w
Watykanie.  Ojciec �wiêty w
obecno�ci re¿ysera Andrzeja Wajdy
i innych go�ci zobaczy³ filmow¹
adaptacjê poematu Adama
Mickiewicza.  Do pokazu �Pana
Tadeusza� w Watykanie  dosz³o za
spraw¹ arcybiskupa Józefa
Glempa, któremu film bardzo siê
podoba³ i który chcia³ ten obraz
pokazaæ papie¿owi. - Dziêki
uprzejmo�ci arcybiskupa  zosta³
nawi¹zany kontakt z Watykanem i
otrzymali�my zaproszenie -
powiedzia³ nam producent Lew
Rywkin.  Do Watykanu pojecha³a 8-
osobowa ekipa, w której sk³ad obok
Andrzeja Wajdy i Lwa Ryfkina
weszli m.in. Alicja Bachleda-Curu�
graj¹ca Zosiê i Daniel Olbrychski -
filmowy Gerwazy.

Wajda siê martwi³
-  Nie ma takiego widza,

któremu bardziej chcia³bym film
pokazaæ - powiedzia³ Andrzej
Wajda na lotnisku tu¿ przed odlotem

do Rzymu. - Film jest, niestety, d³ugi
i martwi mnie troszkê, jak Ojciec
�wiêty wytrzyma te dwie i pó³
godziny.  Pociesza mnie jednak to,
¿e z ekranu bêdzie p³yn¹³ wiersz
Mickiewicza, który jest bliski Janowi
Paw³owi II jako poecie i Polakowi.

Dwie i pó³ godziny projekcji nie
zmêczy³y Ojca �wiêtego.  Film
bardzo mu siê podoba³, nie ukrywa³
wzruszenia i serdecznie dziêkowa³ -
Jego twarz by³a rozja�niona,
wygl¹da³ na mniej zmêczonego ni¿
rano.  Bi³ brawo - powiedzia³a
Krystyna Zachwatowicz. - Czasami
widzia³am u�miech na jego twarzy,
czasem du¿e zainteresowanie.
Chyba ten wieczór nie by³ dla Ojca
�wiêtego stracony.  By³ dotkniêciem
polsko�ci - powiedzia³ tu¿ po pokazie
Andrzej Wajda.

£zy wzruszenia
-  Film widzia³em wielokrotnie,

dlatego w czasie pokazu w
Watykanie ws³uchiwa³em siê w
reakcje tak znakomitej publiczno�ci
- powiedzia³ Daniel Olbrychski. - Ojca
�wiêtego mia³em kilka metrów od
siebie.  Obok niego siedzia³ Andrzej
Wajda.  Po raz pierwszy ogl¹da³ ten
film z widowni¹ i w tak uroczystym

nastroju.  Z powodu operacji serca nie
móg³ wzi¹æ udzia³u w warszawskiej
premierze �Pana Tadeusza�.  Obaj
patrzyli na ekran, a ja na nich -
opowiada aktor. - Widzia³em
niezwykle skupionego i wzruszonego
papie¿a i szczê�liw¹ twarz Andrzeja.
Ojciec �wiêty kilkakrotnie uroni³ ³zê.

- Po projekcji, gdy ju¿ trochê
opad³y emocje, recytowa³ z nami
poszczególne fragmenty �Pana
Tadeusza�, bo zna je na pamiêæ -
dodaje Daniel Olbrychski.

- To szczególna wizyta - mówi
aktor - �Pan Tadeusz�, który
dedykowany jest ca³emu narodowi, to
wspania³y prezent dla Ojca �wiêtego.
Mickiewicz marzy³, by jego �ksiêgi
zb³¹dzi³y pod strzechy�.  Ale nie
przewidzia³, ¿e bêd¹ prezentowane w
wersji filmowej przed papie¿em -
Polakiem.

W Polsce film obejrza³o ju¿ 6
milionów widzów.

Ewa Modrzejewska
(Super Express)

Wszystko o filmie �Pan
Tadeusz� dowiesz siê odwiedzaj¹c

nasz¹ stronê w Internecie http://
www.orbisexpress.com.au

CANBERRA CENTRE CINEMA 14.03.00 i 16.03.00
godz. 7.00 p.m.

Sprzeda¿ biletów: JANINA FABJANOWSKA 02 6293 2323 � po 17-tejpo



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

UWAGA!
� Planowane s¹ CZARTERY z Polski i do Polski w okresie

OLIMPIADY
Ju¿ przyjmujemy zamówienia.

Liczba miejsc ograniczona.

� Dooko³a �wiata LOTem i QANTASem z Polski i do Polski
przez Amerykê, z mo¿liwo�ci¹ zatrzymania siê w Nowym Jorku lub
Los Angeles.  Cena od $2100,�

� Najni¿sza cena do Polski do koñca miesi¹ca maja od $1690,�

Nowo�æ:  Z Warszawy lub Krakowa do Sydney, powrotny bilet na
Brytyjskie Linie w po³¹czeniu z QANTASem przez Londyn od $1920,-
oraz wiele innych propozycji wczasowych.

     Zapraszamy do biura lub do kontaktu przez telefon.  Wysy³amy bilety do domu.
Kontakt:  Janina Fabjanowska tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898

Marzec 200016

¯yczy Weso³ych �wi¹t i
 Weso³ego Alleluja

W roku 2000
sprzeda¿ w ka¿d¹ sobotê

 w godz. 1200-1400

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

NAREL  SMALLGOODS  & DELICATESSEN
1351 Botany Rd, Botany NSW 2019

Proponuje równie¿ wiele

smako³yków kuchni polskiej:

pierogi z kapust¹ i grzybami,

miêsem, serem i ruskie, oraz

flaki, go³¹bki, bia³¹ kie³basê i

kotlety mielone.

Zaprasza na przed�wi¹teczn¹ sprzeda¿

swoich wyrobów wêdliniarskich i

garma¿eryjnych do Klubu SPK,
Sverdrup House

Zamawianie paczek z wêdlin¹
oraz makowców

pod numerem (02) 9316 8838 w
Sydney


