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Przegl¹d wydarzeñ

W dzisiejszym
numerze:

By³y klub w wiosce Krasny Pachar, w którym odbywaj¹ siê Msze �w.
- 45 km od Krasnojarska

O zakupach i G.S.T.
 �  felieton

Z ¿ycia
organizacji 60-lecie mordu w Katyniu

Miêdzynarodowy
bazar

To nie nasza zima � to Sybir

(patrz List z Syberii na stronie  16)
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Zgodnie z marcowπ obietnicπ postaram siÍ PaÒstwu w
obecnym przeglπdzie wydarzeÒ przedstawiÊ
wydarzenia, ktÛre moim zdaniem by≥y najbardziej
znaczπce w minionych trzech miesiπcach. KoÒczπc
marcowy przeglπd wspomnia≥em tylko o pielgrzymce
Ojca åwiÍtego ñ Jana Paw≥a II-giego do Egiptu, ktÛra by≥a
prologiem do tej zasadniczej do ZIEMII åWI TEJ. Ojciec
åwiÍty stawiajπc swojπ stopÍ na ziemii jordaÒskiej
powiedzia≥: Od poczπtku mego pos≥ugiwania na stolicy
biskupiej w Rzymie moim øywym pragnieniem by≥o uczczenie
dwutysiπclecia narodzin Jezusa Chrystusa pielgrzymowaniem
do miejsc zwiπzanych z historiπ zbawieniaÖî

Przybywajπc do Izraela Ojciec åwiÍty powiedzia≥:
ModlÍ siÍ, aby moja wizyta pos≥uøy≥a do wzmocnienia
miÍdzyreligijnego dialogu, ktÛry doprowadzi øydÛw, chrzeúcian
i muzu≥manÛw do szukania w ich przekonaniach religijnych i
w ≥πczπcym wszystkich cz≥onkÛw rodziny ludzkiej
powszechnym braterstwie, motywacji i wytrwa≥oúci w
dzia≥aniu na rzecz pokoju i sprawiedliwoúci, ktÛrych narody
Ziemii åwiÍtej jeszcze nie majπ i ku ktÛrym tak bardzo tÍskniπ.î

Podczas tej czÍúci pielgrzymki byliúmy úwiadkami
nies≥ychanie poruszajπcego wydarzenia, jakim by≥a
wizyta Papieøa w instytucie Yad Vashem. W pamiÍci
Koúcio≥a, a moøe i úwiata na wieki pozostanie obraz-
sylwetka Jana Paw≥a II-ego, ktÛry w Yad Vashem modli
siÍ, patrzπc w wieczny p≥omieÒ upamiÍtniajπcy ofiary
Holokaustu. Bardzo znamienny by≥ fakt, øe wszyscy
uczestnicy tej uroczystoúci zeszli z poziomu ideologii i
abstrakcji na poziom miÍdzyludzkiego spotkania, bo
nawet najg≥Íbiej wierzπcym religijnym Øydom nie
przysz≥oby do g≥owy otworzenie serc, umys≥Ûw i skarbnic
osobistej pamiÍci przed mojøeszowym-duszpasterzem,
rabinem, tak jak to uczynili przed Papieøem, nawet temu,
ktÛry odúpiewa≥ przed Nim modlitwÍ za zmar≥ych, ale
nie przeøy≥ okupacji i zag≥ady. Kolejka ØydÛw cisnπcych
siÍ do pierwszej osoby Koúcio≥a katolickiego by≥a
obrazem niemoøliwym do zapomnienia, wydarzeniem
przekraczajπcym sztywne, racjonalne ramy
jerozolimskiego Instytutu PamiÍci.

Generalnie pielgrzymka Papieøa do Ziemii åwiÍtej
zosta≥a uznana za wydarzenie historyczne. Wizyta jest
symbolem dla wszystkich ludzi úwiata tak tych
wierzπcych jak i niewierzπcych, jest po prostu wzorem
do naúladowania.

W ostatnim przeglπdzie wydarzeÒ pisa≥em, øe w
czerwcu postaram siÍ przybliøyÊ PaÒstwu kampaniÍ
prezydenckπ w Polsce, jako øe wieúci z Polski niosπ o
terminie nowych wyborÛw, ktÛre zostanπ naznaczone
przez Marsza≥ka Sejmu i Konwent SeniorÛw
najprawdopodobniej na poczπtek miesiπca paüdziernika
2000 roku. Ale nim ten temat rozwinÍ muszÍ PaÒstwu
przybliøyÊ wydarzenia jakie mia≥y i majπ miejsce w Polsce
w ostatnich dniach tj. koniec maja i miesiπc czerwiec.

Czytajπc ten przeglπd juø bÍdzie wiadomo PaÒstwu,
øe Polskπ rzπdzi rzπd jednopartyjny AKCJI WYBORCZEJ
SOLIDARNOåCI z premierem Jerzym Buzkiem na czele.
Rzπd ten jest niestety rzπdem mniejszoúciowym to
znaczy, øe w Sejmie dysponuje mniejszπ iloúciπ
mandatÛw niø pozostali tj. opozycja i inne grupy
niezaleøne. PrzypomnÍ czytelnikom, øe po wyborach
parlamentarnych w roku 1997 rzπd utworzy≥a koalicja
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ZespÛ≥ Taneczny
ÑWIELKOPOLSKAî

zaprasza rodzicÛw i m≥odzieø do zg≥aszania
nowych kandydatÛw na cz≥onkÛw Zespo≥u.
W przygotowaniu jest nowy program, ktÛry
bÍdzie rÛwnieø zaprezentowany na Festiwalu
Sztuki Polskiej w Brisbane (Festival of the Pol-
ish Visual Art).
Kandydaci (ch≥opcy i dziewczÍta) od 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.

AKCJI WYBORCZEJ SOLIDARNOåCI oraz UNII
WOLNOåCI.  Tutaj jestem winien PaÒstwu ma≥e
wyjaúnienie bowiem winno siÍ mÛwiÊ, øe by≥a to koalicja
koalicji, gdyø AWS to by≥a i niestety jest koalicja wielu
czasami bardzo ma≥ych partii nazywajπcych siÍ
prawicowymi z bardzo ambitnymi przywÛdcami ale z
bardzo skromnymi moøliwoúciami czy teø
umiejÍtnoúciami. Poniewaø by≥o to wszystko tworzone
pod egidπ NSZZ SolidarnoúÊ, jako øe SolidarnoúÊ mia≥a
najlepiej rozbudowane struktury, przyjÍto nazwÍ AKCJA
WYBORCZA SOLIDARNOå∆. Jednakøe koalicja AWS i
UNII WOLNOåCI by≥a koalicjπ naturalnπ, jako øe obie
formacje wywodzi≥y siÍ z tradycji Polski
solidarnoúciowej.

Jak juø kiedyú wspomina≥em przyjÍ≥o siÍ, øe Unia
Wolnoúci w koalicji rzπdowej dba o reformy a AWS o
ludzi, taki podzia≥ obowiπzkÛw w sposÛb naturalny
powodowa≥ wiele spiÍÊ i kontrowercji, jako øe reformy
sπ zawsze wprowadzane jako coú nowego czyli
niewiadomego, wzbudzajπcego opÛr spo≥eczny, tym
bardziej, øe po rzπdach lewicy, ktÛre pod wzglÍdem
reform by≥y pasywne i nie kwapi≥y siÍ do  ruchÛw
niepopularnych a czas nagli≥. Koalicja AWS i UW
stwarza≥a szansÍ na modernizacjÍ kraju. Mit Solidarnoúci
z lat 1980-81, stanu wojennego i poczπtkÛw odbudowy
III Rzeczpospolitej, to by≥ mit si≥y odpowiedzialnej za
paÒstwo. Dlatego by≥y moøliwe wielkie reformy:
administracyjna, ubezpieczeÒ, szkolnictwa i zdrowia,
restrukturyzacja gÛrnictwa wÍglowego, zaawansowanie
przygotowaÒ do zmian w PKP. Te reformy moøe nie
zosta≥y przygotowane perfekt, poza tym skupi≥y siÍ w
czasie, ale za parÍ lat bÍdzie siÍ widzia≥o ich pozytywny
i konstruktywny wp≥yw na rozwÛj Polski.

W takiej sytuacji kiedy jest takie nawarstwienie zadaÒ,
trudno jest o jednomyúlnoúÊ i gdy do tego doda siÍ
czynnik ludzki, brak wzajemnego zrozumienia,
przepychanki partyjne, to jest oczywistym, øe w pewnym
momencie nastπpi przesilenie i takiego w≥aúnie zjawiska
byliúmy úwiadkami w ostatnich tygodniach ñ Unia
Wolnoúci wystπpi≥a z koalicji rzπdowej wycofujπc
rÛwnoczeúnie wszystkich swoich ministrÛw z rzπdu.

Czy to dobre dla Polski? Odpowiedü jest jedna - nie.
Ale jeøeli to juø siÍ sta≥o, to zadaniem wszystkich, ktÛrym
bliskie sπ sprawy Polski, jest øe powinni pilnowaÊ ale
nie zaprzepaúciÊ tego dobrego co juø zosta≥o zrobione.
Trudno jest prorokowaÊ dalszπ dzia≥alnoúÊ rzπdu
premiera Buzka, ale jego pierwsze posuniÍcia rokujπ
dobre nadzieje. RÛwnieø naleøy mieÊ nadziejÍ, øe Unia
Wolnoúci bÍdzie swoimi g≥osami w Sejmie i Senacie
wspiera≥a ten rzπd, jako øe nadal bÍdzie on realizowa≥
cele wypracowane wspÛlnie z tπ w≥aúnie Uniπ.

I w takim burzliwym czasie rozpoczyna siÍ kampania
wyborcza na Urzπd Prezydenta Rzeczpospolitej.
KandydatÛw jest 17 zg≥oszonych oficjalnie i trzech
prawdopodobnych, ale liczba ta jest jak zwykle na
poczπtku kaødej kampanii wyolbrzymiona, jako øe na
dobrπ sprawÍ swπ kandydaturÍ moøe zg≥osiÊ kaødy kto
sobie tego øyczy. Dlatego nie bÍdÍ przedstawia≥ ich
wszystkich a skupiÍ siÍ tylko na tych nazwiskach, ktÛre
siÍ naprawdÍ liczπ.

W poczπtkach czerwca swojπ gotowoúÊ do ponownego
kandydowania na urzπd Prezydenta zg≥osi≥ oficjalnie
Aleksander Kwaúniewski, obecny Prezydent RP, ktÛrego
wspierajπ partie lewicowe z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej na czele. Swojπ kandydaturÍ zg≥osi≥

rÛwnieø Marian Krzaklewski, ktÛry od czasu zawiπzania
struktur AWS sta≥ siÍ jej niekwestionowanym przywÛdcπ
i naturalnym kandydatem na prezydenta. Kandydatem,
ktÛry wzbudzi≥ duøπ sensacjÍ jest Andrzej Olechowski,
ktÛry zg≥osi≥ swπ kandydaturÍ w doúÊ specyficzny sposÛb
a mianowicie najpierw jego osobÍ zaproponowa≥a grupa
intelektualistÛw z Krakowa, mimo øe on sam jest
mieszkaÒcem Warszawy, a nastÍpnie on sam o swoim
zamiarze poinformowa≥ obecnego prezydenta
Aleksandra Kwaúniewskiego. Olechowski dzia≥a metodπ
faktÛw dokonanych, nie czeka≥ na poparcie øadnej partii,
tym bardziej, øe nie bardzo moøe na nie liczyÊ, moøe
natomiast liczyÊ na poparcie kilku indywidualnych
politykÛw, ktÛrzy stanowiπ jego komitet wyborczy. Swπ
kandydaturÍ nazywa on kandydaturπ obywatelskπ a siebie
samego jako mÍøa stanu, ktÛry posiada w≥asny realistyczny
pomys≥ na PolskÍ.

Jak juø wspomina≥em przed kilku miesiπcami, swπ
kandydaturÍ rÛwnieø zadeklarowa≥ Lech Wa≥Ísa, zaczπ≥
nawet wstÍpnπ kampaniÍ przedwyborczπ, ale jakoú
ucich≥a. RÛwnieø swπ kandydaturÍ zg≥osi≥ mecenas Jan
Olszewski, ktÛry startowa≥ rÛwnieø w poprzedniej
kampanii prezydenckiej jako kandydat. WÛwczas
sukcesu nie odniÛs≥, ale bardzo dobrze wypromowa≥ swπ
partiÍ Ruch Odbudowy Polski. Zosta≥o jeszcze 16
nazwisk zapewne sπ wúrÛd nich osoby zacne ale czy z
szansami? Sπ teø osoby, ktÛre swoimi wstÍpnymi
deklaracjami zjeøy≥y w≥os na mojej ≥ysej g≥owie.  Jeden z
nich g≥osi np. øe naleøy z Polski wyrzuciÊ wszystkich
ludzi innych narodowoúci aby nie zabierali miejsc pracy
Polakom - no cÛø, dla nas samych emigrantÛw øyjπcych
w innym kraju jest to szok. Na zakoÒczenie naleøy wiÍc
siÍ zastanowiÊ, kto ma jakie szanse w paüdzierniku tego
roku? Wydaje siÍ, øe kolejnoúÊ szans na dzieÒ dzisiejszy
jest taka jak przytoczy≥em przy prezentacji niektÛrych
kandydatÛw. Dla tych z nas, ktÛrym bliska sercu jest
SolidarnoúÊ, kandydatura Mariana Krzaklewskiego jest
wiodπca, ale musimy pamiÍtaÊ, øe Polska liczy 37
milionÛw obywateli, øe w Polsce panuje pe≥na
demokracja i si≥a kaødego g≥osu jest znaczaca i
prawdziwa. Miejmy wiÍc nadziejÍ, øe dojrza≥oúÊ
polityczna nie doprowadzi juø do zjawiska typu
ÑTymiÒskiî.

Trzeba bÍdzie tam jednak jechaÊ i zobaczyÊ na miejscu
jak rzeczywiúcie jest. Ale pÛki co, øyczmy naszej
Ojczyünie aby wybÛr jakiego dokonajπ jej obywatele by≥
wyborem dla jej dobra.

Arkadiusz Fabjanowski
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Z ¿ycia SPK Ko³a Nr. 5
Opis wydarzeÒ z øycia naszego Ko≥a wypada zaczπÊ od
wystÍpu ÑTercetu Egzotycznegoî, ktÛry mia≥ miejsce w
drugiej po≥owie m-ca marca br. Mimo wielu innych
imprez, odbywajπcych siÍ w tym samym czasie, uda≥o
siÍ zachÍciÊ do przyjúcia sporπ grupÍ ludzi i z relacji po
wystÍpie wszyscy byli bardzo zadowoleni zarÛwno z
programu jaki poziomu artystycznego wystÍpu. Artyúci
byli przyjÍci serdecznie i owacyjnie i obiecali przyjechaÊ
ponownie do Kanbery. Ponadto recenzje z wystÍpu i
pobytu w naszym klubie by≥y bardzo pozytywne,
zarÛwno na naszym terenie jak i w tygodnikach o zasiÍgu
australijskim.

W kwietniu jak co roku obchodziliúmy ANZAC DAY.
Podczas marszu grupÍ polskπ poprowadzi≥ Prezes Ko≥a
kol. F. Machutta i ca≥a grupa, wúrÛd ktÛrej by≥a Maria
Skarbek maszerujπca zawsze w pierwszej trÛjce jako
jedyna w Kanberze ÑPestkaî, prezentowa≥a siÍ jak zawsze
bardzo dobrze. Po marszu wszyscy biorπcy w nim udzia≥
byli zaproszeni do klubu na lampkÍ wina i skromny
poczÍstunek. W úwiπtecznym nastroju i w duchu
kontynuowania tradycji zwiπzanej z tym dniem obecni
w klubie spÍdzili mi≥e popo≥udnie. Tym razem
uroczystoúÊ po marszu by≥a skromniejsza niø zwykle
gdyø przygotowywaliúmy siÍ do bardzo uroczystego
uczczenia 60-tej rocznicy mordu katyÒskiego.
UroczystoúÊ zwiπzana z tπ przykrπ rocznicπ zosta≥a
zaplanowana na 30 kwietnia br i staraliúmy siÍ bardzo
starannie do niej przygotowaÊ.

Obchody rocznicy by≥y poprzedzone audycjπ radiowπ,
w ktÛrej kol. B. Z. Skarbek wraz z wnuczkπ Stefaniπ
przekazali s≥uchaczom opis tych tragicznych wydarzeÒ,
ktÛre w przypadku kol. B. Z. Skarbka sπ znane nie tylko
z historii ale rÛwnieø z osobistych przeøyÊ, poniewaø
jednπ z ofiar tego mordu by≥ ojciec naszego Kolegi. Udzia≥
kol. Skarbka z wnuczkπ w tej audycji by≥ rÛwnieø ich
osobistym uczczeniem pamiÍci ojca i dziadka.

W niedzielÍ odby≥a siÍ uroczysta Msza åw. z udzia≥em
Sztandaru SPK i licznie przyby≥ych cz≥onkÛw naszego
Ko≥a a odprawiajπcy tπ MszÍ ks. W. Szczepaniak uczyni≥
wszystko aby nadaÊ tej Mszy bardzo podnios≥y charakter.
Po po≥udniu w klubie, przed rzeübπ katyÒskπ, z udzia≥em
wielu zaproszonych goúci odby≥o siÍ sk≥adanie wieÒcÛw
i wiπzanek kwiatÛw. Ca≥oúÊ uroczystoúci prowadzi≥
Prezes Ko≥a a wúrÛd okolicznoúciowych wystπpieÒ g≥os
zabrali dr. T. Szumowski - Ambasador RP oraz pan B.
Stefaniak, ktÛry reprezentowa≥ rzπd lokalny. Wszystkie
wystπpienia by≥y niezwykle ciekawe i zawierajπce oprÛcz
treúci historycznych sporo ≥adunku emocjonalnego,
zwiπzanego z tπ czarnπ kartπ historii naszego narodu.
Ca≥a uroczystoúÊ przebiega≥a bardzo podnioúle a
szczegÛlne chwile do refleksji i oddania ho≥du
pomordowanym w Katyniu, Miednoje, Charkowie i
innych obozach w Rosji mieliúmy moøliwoúÊ przeøyÊ
podczas s≥uchania capstrzyku poleg≥ych i hymnu
narodowego.

Rze�ba katyñska d³uta Jadwigi Tupalskiej

Minister Bill Stefaniak przyjmuje odznaczenie od
Ambasadora RP dr Tadeusza Szumowskiego,
nadane po�miertnie jego Ojcu fot. F. Paszkiewicz

dalszy ci¹g obok
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SPK - dokoñczenie
RÛwnieø waønym akcentem wspomnianej uroczystoúci

by≥o udekorowanie odznaczeniami paÒstwowymi
cz≥onkÛw naszego Ko≥a oraz osÛb spoza Ko≥a w tym pana
B. Stefaniaka, ktÛry odbiera≥ odznaczenie nadane
poúmiertnie Jego ojcu.

By≥o widaÊ wzruszenie i satysfakcjÍ u osÛb
odbierajπcych z rπk Ambasadora RP odznaczenia, a
dziÍki zaproszeniu lokalnej prasy i telewizji mogliúmy
zobaczyÊ i przeczytaÊ wiele ciekawych informacji na
temat przebiegu wszystkich czÍúci uroczystoúci.
Gratulacjom nie by≥o koÒca, wszyscy odznaczeni byli
wzruszeni i dumni z otrzymanych odznaczeÒ, ktÛre sπ
wyrazem uznania dla tego czego dokonywali podczas
walki o wolnπ PolskÍ.

Dalszπ czÍúÊ rozmÛw i wspomnieÒ wszyscy obecni
mieli okazjÍ kontynuowaÊ podczas czÍúci nieoficjalnej
przy skromnym poczÍstunku. Ocena przygotowania i
przebiegu uroczystoúci przez wszystkich obecnych by≥a
bardzo pozytywna i wielu spoúrÛd nich dziÍkowa≥o za
umoøliwienie udzia≥u w tym wydarzeniu.

KoÒczπc nie sposÛb nie zauwaøyÊ bardzo ma≥e
zainteresowanie obchodami tej waønej rocznicy ze strony

Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski przemawia
w SPK z okazji 60. rocznicy mordu katyñskiego

fot. F. Paszkiewicz

m≥odszego pokolenia. Patrzπc po sali nie by≥o widaÊ zbyt
wielu przedstawicieli m≥odszej Polonii a szkoda, bo by≥a
to okazja do wys≥uchania bardzo ciekawej lekcji historii.

H. SzaliÒska
Sekretarz Ko≥a

Obchody åwiÍta Narodowego 3-go Maja
w Klubie Or≥a Bia≥ego w Kanberze

DzieÒ 7-go maja br. by≥ dniem obchodu tego åwiÍta.
Zapoczπtkowa≥a jego uroczysta Msza åw. odprawiona
w intencji Ojczyzny, przez ks. Waldemara Szczepaniaka
T.Chr., o godzinie 10-tej rano w Polskim Oúrodku
Duszpasterskim im. Jana Paw≥a II w Narrabundah, A.C.T.

We Mszy åw. uczestniczyli rÛwnieø, oprÛcz oficjalnie
zaproszonych goúci, pan Ambasador R.P. w Kanberze dr.
Tadeusz Szumowski z øonπ, cz≥onkowie ZarzπdÛw
obydwÛch KlubÛw w Kanberze oraz poczet sztandarowy
miejscowego Ko≥a S.P.K. Nr. 5.

Tego samego dnia o godzinie 18-tej odby≥a siÍ
Akademia z okazji obchodu úwiÍta narodowego
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w ktÛrej miÍdzy
innymi wziÍli udzia≥, z ramienia Ambasady R.P. pani mgr.
Beata StoczyÒska, obydwie szko≥y polskie w Belconnen i
Phillip, laureaci IX Konkursu ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki
Polskiejî, grupa taneczna ÑWielkopolskaî pod
kierownictwem pani Krystyny Miko≥ajczak oraz po
kilkuletniej przerwie, powrÛci≥ na scenÍ ÑChÛr Echo
Ojczyznyî, pod dyrygenturπ pani Zofii SÍk-SÍkalskiej.

Po otwarciu Akademii przez JoasiÍ Cyran i Leszka
Stawskiego (w jÍzyku polskim i angielskim) i
odúpiewaniu hymnÛw narodowych, powita≥ obecnych
na sali prezes Klubu Or≥a Bia≥ego pan Andrzej
Miko≥ajczak.

NastÍpnie, okolicznoúciowe referaty wyg≥osili pani
Beata StoczyÒska i pan Andrzej Miko≥ajczak.  Potem
recytowano wiersze, a Kamila JÛüwik odegra≥a na
fortepianie ÑCzerwone Makiî, zespÛ≥ taneczny
ÑWielkopolskaî oraz chÛr ÑEcho Ojczyznyî zakoÒczyli
czÍúÊ oficjalnπ.

Po czym nastπpi≥o przedstawienie laureatÛw IX
Konkursu ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki Polskiejî, ktÛrzy po
krÛtkiej prezentacji otrzymali dyplomy konkursowe
wrÍczone przez paniπ BeatÍ StoczyÒskπ, RadcÍ
Ambasady R.P. w Kanberze.  Ca≥oúciπ tej czÍúci Akademii
kierowa≥a pani Zofia SÍk-SÍkalska, fundatorka tego
konkursu.

Klub Or³a Bia³ego

Ko³o Polek
Sprawozdanie z dzia≥alnoúci Ko≥a Polek w
Kanberze za 2. kwarta≥ 2000 r.

NastÍpnie znowu deklamowano wiersze, a Melissa
Asanin odegra≥a na fortepianie Nokturn-F-Chopina i
Menuet I. Paderewskiego, natomiast fragment sztuki
Szaniawskiego przedstawi≥y Julia Orzeszko i Ilona
KrÛlikowska.  WystÍp ten Ñporuszy≥î ogÛ≥ s≥uchaczy na
sali.

Potem wystπpi≥ chÛr ÑEcho Ojczyznyî i zespÛ≥ taneczny
ÑWielkopolskaî, ktÛry zakoÒczy≥ drugπ czÍúÊ Akademii.

Program Akademii wype≥niony zosta≥ przez laureatÛw
IX Konkursu ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki Polskiejî.

Przy drzwiach wejúciowych, cz≥onkinie Ko≥a Polek,
pani Anna ZiÛ≥kowska i Zofia Jamenson zbiera≥y ÑWolne
Datkiî na potrzeby szkÛ≥ polskich na naszym terenie,
ktÛre osiπgnÍ≥y sumÍ w wysokoúci $100,00.

Wszystkim tym, ktÛrzy brali czynny udzia≥ w
urzπdzeniu tej Akademii, dzieciom ze szkÛ≥, ich
rodzicom, paniom: Zofii SÍk-SÍkalskiej, Adeli (za
akompaniament fortepianowy) i Krystynie Miko≥ajczak,
Joasi Cyran i Leszkowi Stawskiemu oraz oficjalnym
goúciom i tak licznie zebranej publicznoúci polskiej i
australijskiej, w imieniu Zarzπdu Klubu Or≥a Bia≥ego,
z≥oøy≥ serdeczne podziÍkowanie prezes K.O.B. Andrzej
Miko≥ajczak.

Za Zarzπd
A.S. Miko≥ajczak

Prezes
Kanbera, 10 maja 2000 r.

Piêkna kolorowa jesieñ kanberska sp³ata³a nam figla
w tym roku, przynosz¹c pod koniec maja - pluchê,
�nieg i zimno.  Mimo to du¿o siê dzia³o w Polonii i w
Kole Polek.  Przypomnê chronologicznie ciekawsze
wydarzenia.  I tak 2.4.br odby³ siê pierwszy w historii
Kanbery - Dyplomatyczny Bazar Charytatywny.
Wziê³y w nim udzia³ misje dyplomatyczne przesz³o
40-tu krajów �wiata.  Polskê reprezentowa³a
ma³¿onka Ambasadora R.P. pani Agata Szumowska.
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Ko³o Polek - ci¹g dalszy ze str. 5
Na Jej pro�bê Ko³o Polek zadeklarowa³o sw¹ pomoc
i tak:  Vce prez. A. Zió³kowska, p. I. Tomaszewska i
Vce prez. L. Zawartko zajê³y siê stoiskiem i sprzeda¿¹,
a ciast dostarczy³y: Pani Ambasadorowa - tort
orzechowy, p. J. Zarêbska - p¹czki i polskie baby
�wi¹teczne.  Dalej wiele ró¿nych wspania³ych ciast
dos³a³y nastêpuj¹ce panie: L. Zawartko, A.
Zió³kowska, T. Nowak, I. Tomaszewska, L. Zapa�nik,
H. Wodziñska, E. Mazurek, A. Wo³k-Lewanowicz, M.
Gondek, J. Szyc, Z. Jamson, oraz J. Fabianowska i
J. Kaczmarek. By³a równie¿ kilkukilogramowa
wêdzona ryba, prezent p. Józia Zapa�nika, syna
Prezeski, polskie kie³basy od p. Narela, wêdliniarza
z SPK i polskie koszulki olimpijskie z Ambasady RP.
Mimo pocz¹tkowych obaw, bazar by³ wielkim
sukcesem.  W ciagu 6-ciu godzin przewinê³o siê przez
sale hotelowe ponad 6 tysiêcy ludzi.  Na stoisku
polskim wszystko zosta³o szybko sprzedane (fama o
polskich ciastach dosz³a i tutaj).  Ogólny zysk
przeszed³ wszelkie oczekiwania, jak poinformowa³a
Pani Ambasadorowa wynios³ $60,000.  Suma ta
zosta³a podzielona równo dla czterech organizacji:
Marymead Child and Family Centre, Koomari School,
Inanna House for Women in Distress i Kuchnia Stasi
D¹browskiej.  Na specjalnym zebraniu dn. 20.4.br.
Pani Ambasadorowa poinformowa³a nas szczegó³owo
o wynikach i podziêkowa³a serdecznie wszystkim,
którzy pomogli, oraz Ko³u Polek za spontaniczny i
bezinteresowny odzew na Jej pro�bê.  Wrêczy³a
równie¿ list dla Ko³a Polek z którego wyj¹tek poni¿ej
czytujê:

�£¹czê wyrazy szacunku i nadziejê, ¿e w przysz³o�ci
zorganizujemy razem jeszcze wiele piêknych polskich
stoisk, które z jednej strony promuj¹ dobre imiê
Polski a z drugiej daj¹ dochód na realizacjê
szlachetnych celów, o których Panie nigdy nie
zapominacie�.

Zebranie zakoñczono tradycyjnym Jajkiem
Wielkanocnym i lampk¹ wina.

Z bazaru otrzyma³y�my w prezencie piêkne
fotografie od: p. Basi Meder, znanej podró¿niczki i
fotografa, która czêsto urz¹dza wystawy swych prac
fotograficznych, jak równie¿ od p. Arka
Fabjanowskiego by³ego prezesa Rady na ACT.  Zdjêæ
by³o tak du¿o, ¿e obdarowa³y�my wszystkie Panie.
Dziêkujemy obu ofiarodawcom za tak hojny dar.

�wiêta Wielkanocne prze¿y³y�my po bo¿emu,
rodzinnie z ca³ym bogactwem obrzêdów i tradycji
zwi¹zanych z tym okresem.  A wiêc: Rekolekcje
prowadzone przez ks. A. Dudka, redaktora Przegl¹du
Katolickiego, nabo¿eñstwa Wielkiego Tygodnia,
�wiêcenie Pokarmów, uroczysta Msza �w.
Wielkanocna, potem wystawny obiad rodzinny, a
nastêpnego dnia �Dyngus�, o którym przypomnia³
nam ks. Waldemar, polewaj¹c wszystkich przed
ko�cio³em wod¹, ale koloñsk¹.  I tak tradycjom sta³o
siê zado�æ.  Niektórzy woleli jednak ten czas spêdziæ
nad morzem?

30.4.br. bra³y�my udzia³ w uroczysto�ci z okazji
60-tej rocznicy zbrodni katyñskiej, która odby³a siê
w sali SPK, przed piêkn¹, pe³n¹ tragicznej wymowy
p³askorze�b¹ upamiêtniaj¹c¹ to bolesne wydarzenie.

(Rze�ba jest dzie³em artystki Jadwigi Tupalskiej,
licz¹cej dzi� 97 lat).  W drugiej czê�ci, Ambasador
RP dr. Tadeusz Szumowski udekorowa³ wielu
zas³u¿onych kombatantów medalami i krzy¿ami.
W�ród odznaczonych byli mê¿owie cz³onkiñ Ko³a
Polek, a mianowicie: p. St. Zió³kowski, p. M. Wo³k-
Lewanowicz, p. T. Nowak jak równie¿ p. H. Korab i
wielu innych. Wszystkim odznaczonym sk³adamy
serdeczne gratulacje.

W niedzielê 7.5.br. mia³a miejsce w Klubie Or³a
Bia³ego, nastêpna uroczysto�æ narodowa - Akademia
3-go Maja, poprzedzona uroczystym nabo¿eñstwem
w ko�ciele na Narrabundah z bardzo patriotycznym
kazaniem ks. W. Szczepaniaka.

Na zakoñczenie, kiedy �piewali�my �Bo¿e Co�
Polskê�, utkwi³ mi w pamiêci obraz roztaczaj¹cy siê
przed moimi oczami: piêkna w swej prostocie kaplica,
Krzy¿ z zawieszon¹ stu³¹, symbolem
Zmartwychwsta³ego Chrystusa, Ksi¹dz w uroczystej
szacie, obok Poczet Sztandarowy i grupa
Kombatantów, Ambasador Rzeczypospolitej i wierni,
tworz¹c w tej chwili solidarn¹ blisk¹ sobie wzajemnie
ca³o�æ.  Gdyby tak mog³o byæ zawsze�.

Popo³udniowa Akademia te¿ by³a mi³¹
niespodziank¹, udzia³ wielu m³odych ludzi

Stoisko polskie na Dyplomatycznym Bazarze
Charytatywnym w Hyatt Hotelu 2.4.2000.  Od lewej:
pp. A. Zió³kowska, I. Tomaszewska, J. Szyc, pani
ambasadorowa A. Szumowska, p. L. Zawartko

fot. Basia Meder

dokoñczenie obok

Wielkanocny lunch Ko³a Polek w dniu 20.4.2000
fot. Basia Meder
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Ko³o Polek - dokoñczenie

wprowadzi³ nowy, �wie¿y powiew. Leszek Stawski i
Asia Cyran, prowadzili akademiê po polsku i po
angielsku lekko i sprawnie.  Zwiêz³e przemówienie
p. Beaty Stoczyñskiej, Radcy Ambasady RP, i d³u¿sze
prezesa A. Miko³ajczaka, uzupe³ni³y i przypomnia³y,
zacieraj¹ce siê, lub niedostateczne wiadomo�ci na
temat Konstytucji 3 Maja.

W dalszej czê�ci, mi³e deklamacje dzieci, dobra gra
na pianinie Melissy Asanin, barwne tañce
Wielkopolski, obraz sceniczny �Matka� -
Szaniawskiego w re¿yserii p. Joanny D¹browskiej i
w dobrym wykonaniu przez m³odzie¿ ze szko³y na
Phillip, stworzy³y ³adn¹ czê�æ artystyczn¹.  I nawet
odrodzony chór �Echo Ojczyzny�, zasilony m³odymi
g³osami, nabra³ �wie¿ego brzmienia.

Panie A. Zió³kowska i Z. Jamson zbiera³y na
akademii z ramienia Ko³a Polek wolne datki na
szkolnictwo polskie w Kanberze.  Zebrano $105.  Ko³o
Polek podwy¿szy³o tê kwotê ze swej kasy do $150 - i
rozdzieli³o pomiêdzy obie szko³y polskie.

Wys³a³y�my równie¿ do Polski dla chorej na
bia³aczkê m³odej matki $200 na leczenie (sto z kasy
Ko³a + sto ofiarowanych przez obecne na zebraniu
panie).

10.6.br. odby³o siê w katedrze �w. Krzysztofa na
Manuka nabo¿eñstwo etniczne z okazji niedzieli
Zes³ania Ducha �wiêtego.  Uroczyst¹ Mszê �w.
celebrowa³ Nuncjusz Papieski w asy�cie biskupa i
wielu ksiê¿y.  Na uroczysto�æ tê zaproszono
przedstawicieli dyplomacji i innych go�ci
honorowych, oraz 16 grup etnicznych, w tym równie¿
Polaków.  W�ród przedstaliwiecli nios¹cych dary do
o³tarza by³y dzieci polskie i m³odzie¿ w strojach
narodowych, oraz kilka osób doros³ych, w tym pp.
Anna i Stanis³aw Zió³kowscy reprezentuj¹cy Ko³o
Polek.  Lekcje i modlitwy w czasie Mszy �w. czytano
w ró¿nych jêzykach.  Po nabo¿eñstwie odby³ siê lekki
poczêstunek i koncert w sali parafialnej.  W koncercie
wziêli udzia³: Polska Grupa Taneczna �Wielkopolska�
i Chór Echo Ojczyzny, w³oski �piewak solista z
repertuarem pie�ni i indonezyjska tancerka w stroju
narodowym.  Ca³o�æ wypad³a bardzo ³adnie.
Organizatorowi ca³o�ci ks W³. Stefañskiemu z³o¿ono
gor¹ce podziêkowania.

Zebrania nasze odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu i
sk³adaj¹ siê z dwóch czê�ci, programowej i
towarzyskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkie
panie, które maj¹ trochê wolnego czasu i ochoty, na
te spotkania.

Jajko Wielkanocne w Kole Polek z udzia³em pani
ambasadorowej A. Szumowskiej w dniu 20.4.2000

fot. I. �laska-Bell

Wyje¿d¿aj¹cym na urlop paniom:  Lucynie
Brzeziñskiej i Irenie Tomaszewskiej, oraz panu
Zygmuntowi Opoczyñskiemu, ¿yczymy szczê�liwej
podró¿y i przyjemnego pobytu w Polsce.

Na zakoñczenie sk³adamy naszej drogiej Vce
prezesce pani Ludmile Zawartko, która przesz³a
powa¿n¹ operacjê, serdeczne ¿yczenia szybkiego
powrotu do zdrowia i si³ i przyjemnej
rekonwalescencji pod troskliw¹ opiek¹ mê¿a i
rodziny.

P.S.  Spo≥ecznicy podobno nie majπ czasu na choroby a
wiÍc øyczymy Ñspeedy recoveryî i do zobaczenia na
zebraniu.

Helena Wodziñska
Sekretarz Ko³a Polek

Polska  Szko³a Jêzyków
Ojczystych w Phillip
Tradycyjnie, rÛwnoczeúnie z rozpoczÍciem nowego roku
szkolnego w szko≥ach australijskich, wznowi≥a swojπ
dzia≥alnoúÊ  Polska Szko≥a JÍzykÛw Ojczystych w Phillip.
Jest to juø szesnasty rok jej dzia≥alnoúci. Szko≥a
wypracowa≥a w≥asny program oraz formy jego realizacji,
ktÛre w tym roku bÍdπ kontynuowane i dziÍki ktÛrym
ma ona znaczπcy wp≥yw na edukacjÍ licznej grupy
m≥odzieøy polonijnej w Kanberze.

Jak ogÛlnie wiadomo, Szko≥a prowadzi zajÍcia dla
m≥odzieøy od klasy I do XII. Sk≥ad kierownictwa i
zespo≥u pedagogicznego pozostaje bez zmian.
Przypomnijmy zatem kilkoro z nich:

Ewa Chodasewicz ( klasa I, II).  Jest nauczycielkπ
najd≥uøej, bo aø jedenaúcie lat, uczπcπ w Polskiej Szkole.
Pani Ewa jest absolwentkπ Filologii Klasycznej
Uniwerytetu JagielloÒskiego. W Polsce, przez osiem lat
zajmowa≥a siÍ nauczaniem poczπtkowym. W Szkole w
Phillip uczy wed≥ug programu opracowanego
samodzielnie  na podstawie polskich podrÍcznikÛw i
swoich zawodowych doúwiadczeÒ, a skoordynowanego
z ogÛlnymi za≥oøeniami programowymi szko≥y.
Poniewaø dzieci rozpoczynajπ naukÍ polskiego w
rÛønym wieku, zajÍcia w swojej klasie  dostosowuje ona
do indywidualnych  potrzeb swoich uczniÛw.

Iwona Staniewska (klasa III, IV, V, VI). Z wykszta≥cenia
jest nauczycielkπ wychowania fizycznego. W Australii
uzyska≥a Diploma of Social Science in Child Care i Graduate
Certificate in Child Care Management. Ze Szko≥π Polskπ
wspÛ≥pracuje juø od czterech lat. Uczy dzieci polskich
piosenek, gier i zabaw, a w naszπ historiÍ i literaturÍ
wprowadza je poprzez legendy. DziÍki przyjÍciu takiej
metody, dzieci nie tylko poszerzajπ znajomoúÊ jÍzyka,
ale poznajπ úwiat zabaw swoich rÛwieúnikÛw
mieszkajπcych w Polsce. Poznane polskie piosenki
uczniowie z klasy Pani Iwony prezentowali (przy
przygotowanym przez niπ fortepianowym i gitarowym
akompaniamencie) podczas Ethnic School Days oraz brali
udzia≥ w akademiach z okazji 11 Listopada i Dnia
Øo≥nierza.

Joanna Dπbrowska (klasa XI, XII). Swoje studia
Filologii Klasycznej rozpoczÍ≥a na Uniwersytecie
Warszawskim, a ukoÒczy≥a na Australian National
University w Kanberze. Uczy≥a w Szkole Polskiej w latach
87-88. Ponownie podjÍ≥a pracÍ pedagogicznπ w roku 97,

dalszy ci¹g na str. 8
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Z³ó¿ dar na Fundusz Wieczysty
Polonii Australijskiej, który
s³u¿y naszemu wspólnemu
dobru.  Adres: PO Box 5,
Ashfield Mall NSW 2131

Polska Szko³a w Phillip - ci¹g dalszy ze str. 7
kiedy to wraz ze Stefanem Gajewskim oraz Barbarπ i
Norbertem Ømijewskimi wspÛlnie opracowali nowy
program nauczania dla klas maturalnych na lata 1998-
2002. (Zosta≥ on omÛwiony w Kronice Polonii z grudnia
1999.) Zgodnie z nowymi zasadami punkty uzyskane w
ciagu dwuletniego kursu sπ uznawane na rÛwni z
punktami ze szkÛ≥ australijskich przy przyjmowaniu na
wyøsze uczelnie. Stawia to zarÛwno przed
nauczycielami, jak i przed uczniami ostatnich klas
powaøne wymagania. W ciagu trwania kursu m≥odzieø
musi wykazaÊ siÍ bieg≥π znajomoúciπ jÍzyka,
umoøliwiajπcπ im pisanie prac semestralnych, swobodne
formu≥owanie opinii i branie udzia≥u w dyskusjach,
czytanie i analizowanie tekstÛw literackich oraz
zaliczanie testÛw. Dodatkowo wymagane jest
pamiÍciowe opanowanie i prezentacja fragmentu poezji
i dramatu. Efekty tej intensywnej pracy widaÊ w postaci
ocen koÒcowych na úwiadectwach szkolnych. Nauczanie
jezyka polskiego jest dla Pani Joasi nie tylko pracπ ale,
jak mÛwi, przeøyciem emocjonalnym. Twierdzi, øe
pracuje z wyjπtkowo wartoúciowymi, pracowitymi
m≥odymi ludümi. Z przyjemnoúciπ dodaje, øe wszyscy
ktÛrzy planowali studia na wyøszych uczelniach dostali
siÍ na nie.

Pozosta≥e osoby zaangaøowane w dzia≥alnoúÊ szkoly
to:

Edward PieÒkowski - kierownik Szko≥y
Halina Kobia≥ka - klasa III, IV, V,VI
Maria Tabisz - klasa IX, X
W≥odzimierz Staniewski - klasa VII,VIII
Stefan Gajewski - klasa XI, XII
Jolanta Bierkowska -  klasa angielsko-jÍzyczna
Ksiadz Waldemar Szczepaniak - religia
ZaprezentujÍ je szczegÛ≥owiej w nastÍpnym numerze

Kroniki.
Obecnie dzialnoúÊ pedagogiczna szko≥y biegnie swoim

normalnym rytmem. Realizowane sπ ponadto
dodatkowe imprezy, jak na przyk≥ad piknik, ktÛry odby≥
sie w przedúwiπtecznπ niedzielÍ na Black Mountain
Peninsula. Na imprezÍ tÍ, zaproszona by≥a rÛwnieø
Szko≥a Polska w Belconnen. Pogoda dopisa≥a,
organizator pikniku, pan Stanis≥aw Kulski proponowa≥
rozmaite atrakcje sportowe. Ci ktÛrzy przyszli spÍdzili
mi≥o czas i zachÍcajπ do liczniejszego udzia≥u w
podobnych inicjatywach. DziÍkujemy Panu Kulskiemu
za organizacjÍ pikniku, wszystkim ktÛrzy przyszli za
obecnoúÊ i zapraszamy w przysz≥oúci.

Bogumi≥a Kocik

Weszliúmy w drugπ po≥owÍ semestru i kontynuujemy
pracÍ rozpoczetπ na poczπtku roku szkolnego.  Czas
p≥ynie tak szybko, dzieci rosnπ, a szko≥a polska stara siÍ
choÊ w ma≥ym stopniu nadπøyÊ za ich rozwojem i wpoiÊ
wiadomoúci konieczne dla danego etapu.

 Podejmujemy trudne zadanie ulepszania metod
nauczania poprzez uøywanie komputerÛw i
dostosowanie ich do nauczania jÍzyka polskiego na
emigracji.

POLSKA SZKO£A W BELCONNEN
czyli Pierwsza Eksperymentalna Polska
Szko≥a w Australii

Udaje nam siÍ to z wielkim powodzeniem przy duøym
zaangaøowaniu pani Beaty Matuszkiewicz, grupy
komputerowej Polonet, ktÛra patronuje nam od chwili
powstania naszej eksperymentalnej szko≥y oraz nabytego
doúwiadczenia i wiedzy nauczycieli.  Rodzice jak i
nauczyciele sπ zadowoleni z wynikÛw, a co najbardziej
cieszy, dzieci lubiπ lekcje komputerowe, co moøna
zaobserwowaÊ szczegÛlnie pod koniec zajÍÊ, kiedy
uczniÛw czÍsto trudno od komputerÛw wyciπgnπÊ do
domu.  Nauczyciele duøo korzystajπ z nowych
programÛw, przywiezionych z Polski przez paniπ BeatÍ,
kilka miesiÍcy temu.

Juø drugi rok szkolny nasi uczciowie korzystajπ z
ksiπøek przygotowanych specjalnie w Kanadzie do
nauczania jÍzyka polskiego na emigracji.  Nauczyciele
naszej szko≥y, oraz z Toronto i Chicago przeprowadzili
szczegÛ≥owπ analizÍ podrÍcznikÛw i ocenili je jako bardzo
dobre pomoce naukowe dla dzieci Ñemigracyjnychî,
ktÛrych umiejÍtnoúci jÍzykowe w zakresie jÍzyka
polskiego nie sπ porÛwnywalne z tymi jakie posiadajπ
uczniowie w Polsce.  Ksiπøki te odbierane sπ bardzo
pozytywnie przez nauczycieli i rodzicÛw innych
australijskich szkÛ≥ polonijnych.  åwiadczy o tym fakt,
øe polskie szko≥y z Brisbane, Adelajdy i Nowej Zelandii
zakupi≥y te podrÍczniki.  W ten sposÛb mieliúmy okazjÍ
nawiπzaÊ bliskie kontakty, ktÛre dotπd by≥y skromne.

Mamy w planie kilka akcji organizowania funduszy.
BÍdziemy staraÊ siÍ uzyskaÊ pomoc z organizacji
polonijnych w Australii, jak rÛwnieø od organÛw
administracji polskiej, zaangaøowanych w pomoc
placÛwkom oúwiatowym poza granicami Polski.  Nie
czekajπc na natychmiastowπ pomoc sami zabraliúmy siÍ
do pracy.  Jak co roku przeprowadziliúmy udanπ akcjÍ
sprzedaøy czekoladek, a uzyskane dochody
przenaczyliúmy na pomoce szkolne dla naszych dzieci.
Napewno jeszcze raz w tym roku powtÛrzymy akcje
sprzedaøy czekoladek.

W czasie nieobecnoúci pani Wandy Ca≥ka (ktÛra
przebywa na urlopie w Polsce), nasz szkolny sklepik
prowadzony jest przez rodzicÛw.  To teø w tym miejscu
pragniemy podziÍkowaÊ wszystkim osobom, ktÛre w
jakiú sposÛb przyczyniajπ siÍ do rozwoju i rozkwitu naszej
szko≥y.

W tym roku na wakacje do Polski wraz z rodzicami,
wybrali siÍ uczniowie naszej szko≥y ñ Tomek i Marek
OchmaÒscy.  Øyczymy im udanego pobytu i szczÍúliwego
powrotu do nas.  Ch≥opcy z pewnoúciπ powiÍkszπ swoje
wiadomoúci z zakresu geografii i historii Polski.
Napewno po powrocie opowiedzπ nam swoje wraøenia,
przygody i nowe doúwiadczenia.

Juø poraz dziewiπty pani Zofia SÍk-SÍkalska
organizowa≥a konkurs ÑPiekno S≥owa i Muzyki Polskiejî.

dokoñczenie obok
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Polska Szko³a w Belconnen - dokoñczenie
Kilkoro uczniÛw naszej szko≥y wziÍ≥o udzia≥, a byli to:
Anastazja Bobis, Szymon Zubowicz, Maciek Parkitny,
Emilka i Bartek Matuszkiewicz oraz Sylwia i Adrian
Pietkiewicz.  Wszystkim dzieciom dziÍkujemy za piÍknπ
recytacjÍ wybranych utworÛw literackich, a Szymonowi
za grÍ na fortepianie.

Jesteúmy dumni z naszych laureatÛw ktÛrym wrÍczono
dyplomy z nagrodπ podczas uroczystoúci akademii 3-
ego Maja, ktÛra odby≥a siÍ w niedzielÍ 7-ego maja w
Klubie Or≥a Bia≥ego.  I tak: 1 miejsce w recytacji zajÍ≥a
Emilka Matuszkiewicz i Adrian Pietkiewicz.  2 miejsce
w recytacji zajÍ≥a Sylwia Pietkiewicz, Maciek Parkitny i
Bartek Matuszkiewicz.

Gratulujemy i øyczymy powodzenia w 10 Konkursie
ÑPiÍkna S≥owa i Muzyki Polskiejî!

Przy okazji, dziÍkujemy rodzicom i nauczycielom,
ktÛrzy pomogli naszym pociechom przygotowaÊ siÍ do
wystÍpu.

Naleøy wspomnieÊ, øe EmilkÍ Matuszkiewicz i Adriana
Pietkiewicz mogliúmy podziwiaÊ w piÍknych
patriotycznych recytacjach podczas tegorocznej akademii
z okazji Konstytucji 3-ego Maja.

Pani Zofii SÍk-SÍkalskiej dziÍkujemy gorπco za usilne
starania i zorganizowanie ca≥oúci imprezy i wysi≥ek jaki
w≥oøy≥a.  Øyczymy Jej duøo si≥ i duøo pomocnych osÛb
przy nastÍpnym konkursie.

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

Urszula Pietkiewicz

Niedziela dnia 12-go marca br. by≥a oficjalnym dniem
otwarcia Domu Czechos≥owackiego, ktÛry nosi nazwÍ
ÑBesedaî-Club.  Z ma≥y opÛünieniem po godzinie 14-tej
prezes Klubu, Tony Vincenc, rozpoczπ≥ ceremoniÍ
oficjalnego otwarcia Klubu.

Data 12-go marca br. nie tylko by≥a dniem otwarcia
ÑBesedyî, ale rÛwnieø 150-tπ rocznicπ urodzin Tomasza
Garrigue Masaryka (1850-1937), za≥oøyciela i
wspÛ≥twÛrcy niezaleønej Czechos≥owacji, pierwszego jej
prezydenta, autora wielu prac naukowych z zakresu
historii, filozofii i socjologii.  PrezydenturÍ swojπ
piastowa≥ on od 1918 do 1935 roku.

Na liúcie oficjalnie zaproszonych goúci byli obecni
ambasadorowie Czech i S≥owacji, reprezentanci
parlamentu narodowego i stanowego, przestawiciele
wielokulturowych Grup Etnicznych z Kanbery oraz
senator Margaret Reid, ktÛra ods≥oni≥a tablicÍ
pamiπtkowπ i zosta≥a ona uwieÒczona Ñhonorowπ
patronkπî tego Klubu.

Wszystkie oficjalne przemÛwienia przeplatane by≥y
wystÍpami artystycznymi czechos≥owackiej grupy
tanecznej i úpiewem artystÛw operowych (pochodzenia
czeskiego) ze Sydney.

Przygotowanπ przekπskπ z ciast i kanapek zakoÒczono
otwarcie tego Klubu.

PragnÍ jeszcze dodaÊ, øe na d≥ugiej liúcie podziÍkowaÒ
prezesa Toniego Vincenca znalaz≥y siÍ ÑdziÍkczynne
s≥owaî dla obydwÛch Polskich KlubÛw, a mianowicie
SPK Ko≥a Nr. 5 oraz Klubu Or≥a Bia≥ego, za udzielanie
goúcinnoúci, na zebrania ÑBesedyî, gdy Czesi i S≥owacy
nie posiadali swego domowego miejsca.

Ca≥e to otwarcie urzπdzone by≥o sprawnie o dobrze
dobranym programie, ktÛrego kulminacyjnym punktem
by≥a dobra úpiewaczka operowa w úpiewie i grze na
skrzypcach.  Brawo Czechos≥owacy za niebywa≥y pokaz-
sukces!

Co mnie sk≥oni≥o do napisania kilku s≥Ûw z tego
otwarcia?  Mianowicie fakt, øe mimo podzia≥u
geopolitycznego na mapie úwiata i rÛønic narodowych
miÍdzy Czechami i S≥owakami, w obecnych tak trudnych
warunkach gospodarczych, ma≥e narodowoúci (nieliczna

By³em zaproszonym go�ciem
na otwarciu Domu Czechos³owackiego �Beseda�

18 Shropshire St. w Queanbeyan, N.S.W.

grupa CzechÛw i S≥owakÛw) potrafiπ siÍ zjednoczyÊ i
dokonaÊ wspania≥ego dzie≥a, jakim by≥o urzπdzenie i
otwarcie swego Czechos≥owackiego Domu ÑBesedaî-
Club w Queanbeyan.  Czemu czechos≥owackiego?  Bo
obydwa te narody bÍdπc na emigracji nie potrafiπ øyÊ
oddzielnie, gdyø ≥πczy ich wspÛlny jÍzyk i stara
narodowa kultura.

Dobry przyk≥ad do naúladowania.  My Polacy
natomiast, posiadamy na naszym terenie aø trzy kluby i
nie potrafimy dojúÊ do jakiegokolwiek porozumienia, aby
coúkolwiek zmieniÊ np. tÍ tragicznπ sytuacjÍ, pustki w
naszych polskich klubach.  Jesteúmy w posiadaniu
duøego majπtku i nie potrafimy siÍ odpowiednio
zagospodarowaÊ.  W czym leøy ta przyczyna?  Mieliúmy
juø trzy zebrania przedstawicieli naszych polskich
klubÛw w celu zjednoczenia, powolnego, obecnie
posiadanych majπtkÛw w jeden albo wybrania jednego
z klubÛw dla jego udoskonalenia, unowoczeúnienia.
Sprawa, jak zwykle, Ñspe≥z≥a na niczymî, bo do
rzeczywistego i realnego zebrania klubÛw zejúÊ siÍ nie
potrafimy, a wiÍc zebrania nic nam nowego nie wniosπ,
dlatego uwaøamy je za niepotrzebne.  Pozosta≥e dwa
kluby niech sobie same radzπ, takie sπ wypowiedzi
niektÛπrych uczestnikÛw poprzednich zebraÒ.  I co tak
dalej, pytam?  Czy tak naprawdÍ musimy pozostaÊ sami?
Pobudowaliúmy Ñw≥asnymi rÍkomaî, pierwszy i drugi
klub polski w Kanberze, zarobki p≥ynÍ≥y do obydwu
klubÛw z polskiej miejscowej kieszeni, by≥ych
emigrantÛw i w koÒcu pozostaliúmy sami, na jednej
Ñparcelceî.  Dlaczego?

Czy tej sytuacji naprawiÊ nie moøna?  Niech przyk≥ad
zjednoczonych CzechÛw i S≥owakÛw z ÑBesedyî-Club
w Queanbeyan i niemieckiego Klubu w Narrabundah,
przemÛwiπ do Ñnaszych twardych sercî i rozpocznijmy
myúleÊ wiÍcej o sprawach ÑBiednychî - trzech polskich
klubach na terenie Kanbera/Queanbeyan.  Zgoda buduje
ale niezgoda rujnuje - tak mÛwi stare przys≥owie.  Czy to
jest prawdπ?  MyúlÍ, øe najbliøszy czas odkryje nam swoje
kulisy.

A.S. Miko≥ajczak
(Prezes K.O.B.)
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K¹cik M³odzie¿owy
Polskiej Szko³y Przedmiotów Ojczystych w Phillip

Oto fragmenty recenzji z filmu ÑPan Tadeuszî,
m≥odzieøy z klasy XI i XII:
Ania: W filmie nie podoba≥ mi siÍ jÍzyk w nim uøywany.
By≥ bardzo trudny do zrozumienia i musia≥am czytaÊ
prawie wszystko z napisÛw.
Poza tym ÑPan Tadeuszî by≥ interesujπcy i warty
siedemnastu dolarÛw.
Joanna: W filmie najbardziej by≥am zafascynowana
sposobem w jaki aktorzy mogli przenieúÊ treúÊ wierszy
razem z wyrazami twarzy na ekran filmowy. (MÛwili
przecieø wierszem, a nie zwyk≥ym dialogiem). Nie
podoba≥o mi siÍ zachowanie Telimeny, ktÛra wciπø
flirtowa≥a z wszystkimi bogatymi kawalerami, ktÛrzy
goúcili w Soplicowie.
Julek: Mojπ ulubionπ postaciπ z filmu by≥ Ksiπdz Robak
oraz s≥uga Hrabiego, Gerwazy. Jedyna rzecz, ktÛra mi
siÍ nie podoba≥a to to, øe film by≥ za d≥ugi. Uwaøam, øe
dla Australijczyka polskiego pochodzenia ÑPan Tadeuszî
by≥by dzie≥em doúÊ trudnym do zrozumienia.
SzczegÛlnie sposÛb, w jaki bohaterzy rozmawiali jest za
trudny.
Emilka: Ja nie lubi≥am tego filmu i wola≥am ÑOgniem i
mieczemî. Ale sceneria by≥a bardzo piÍkna. Dziewczyna,
ktÛra nazywa≥a siÍ Zosia jest bardzo ≥adna i wyglπda
jak modelka. (...) Ja nie lubi≥am tego filmu dlatego, øe
uøywano za trudnych zdaÒ i trochÍ za szybko mÛwili.
Basia: Ten film bardzo mi siÍ podoba≥, chociaø
wszystkiego ca≥kiem nie rozumia≥am. SzczegÛlnie mi siÍ
podoba≥ sposÛb, w jaki ten film by≥ krÍcony i myúlÍ, øe
bardzo ≥adna by≥a sceneria i dekoracja dlatego, øe
stworzy≥a fajnπ, autentycznπ atmosferÍ.
Dorota: Bardzo czeka≥am na obejrzenie tego filmu. LubiÍ
ogladaÊ polskie filmy, bo sπ ca≥kiem inne. Moøe nie
wzruszajπ mnie tak jak moich rodzicÛw, ale teø czujÍ w
nich duøo polskoúci. Po obejrzeniu filmu ÑPan Tadeusz,
czyli ostatni zajazd na Litwieî duøo rzeczy nie
zrozumia≥am. Mama musia≥a mi wyjaúniÊ, o co
rzeczywiúcie chodzi≥o w przedstawionej historii.
Podoba≥o mi sie øycie opisane w Soplicowie. Najbardziej

podoba≥y mi siÍ piÍkne krajobrazy, natura, piÍkne barwy,
stroje i muzyka. MÛwiono jÍzykiem jaki by≥ w tamtych
czasach. Przez to film by≥ bardzo naturalny jakby
cz≥owiek przenios≥ siÍ do tamtych czasÛw.
Ilona:  Moim zdaniem ca≥y film by≥ piÍknie zrobiony, ale
najwiÍksze wraøenie zrobi≥a na mnie koÒcowa scena
nakrÍcona w zwolnionym tempie, kiedy wszyscy taÒczπ
poloneza. Z postaci najbardziej podoba≥a mi siÍ
Telimena. By≥a ≥adna i zgrabna, dok≥adnie taka jak siÍ
spodziewa≥am. Graøyna Szapo≥owska, ktÛra jπ gra≥a
doskonale jπ przedstawi≥a jako starszπ kokietkÍ
poszukujπcπ mÍøa. Ksiπdz Robak i Gerwazy teø moim
zdaniem byli fantastyczni. Aktorzy grali  tak
przekonywujπco, øe by≥am ca≥kowicie wciπgniÍta w akcjÍ
filmu. Jedynie co mi siÍ nie podoba≥o to postaÊ Majora
P≥uta - zdrajcy na s≥uøbie Rosji. Prezentowa≥ wszystko
to co najgorsze. By≥ przekupny, g≥upi i chciwy.
Julia: To co najbardziej podoba≥o mi siÍ w filmie Wajdy
to to, øe potrafi≥ przedstawiÊ øycie ca≥ego narodu - jego
zwyczaje i obyczaje, myúli i pragnienia, s≥owem ods≥ania
ca≥π polskπ duszÍ. Film jest oøywiony niezrÛwnanym
humorem. A wszystko to potrafi≥ Wajda osiπgnπÊ dziÍki
swoim umiejÍtnoúciom reøyserskim. Aktorzy úwietnie
ujÍli istotÍ swych postaci. (...) Nie ma wπtpliwoúci, øe
ÑPan Tadeuszî jest filmem, ktÛry jest zrozumia≥y dla
AustralijczykÛw. Na pewno nie sπ oni w stanie odebraÊ
go w tak bliski sercu i patriotyczny sposÛb jak Polonia,
ale historia kraju i jego obywateli walczπcych o wolnoúÊ
paÒstwowπ i osobistπ oraz wybÛr metod osiπgniecia tego
celu jest z pewnoúciπ znana wielu Australijczykom. (...)
Karolina: Najbardziej mi siÍ podoba≥y zdjÍcia w filmie
ÑPan Tadeuszî. Podoba≥a mi siÍ teø muzyka i sceneria.
Uwaøam, øe Andrzej Wajda bardzo dobrze
wyreøyserowa≥ ten film. Podoba≥o mi siÍ teø, øe Wajda
na koÒcu filmu pokaza≥ jak Mickiewicz czyta s≥ynnπ
ÑInwokacjÍî do g≥Ûwnych postaci w filmie. Øal mi by≥o,
øe nie przeczyta≥am ÑPana Tadeuszaî przed obejrzeniem
filmu bo bym wiecej zrozumia≥a. To co obejrza≥am
bardzo mi siÍ podoba≥o.

Z naszego podwórka
Wystawa fotografii w Warszawie
Na wernisarz swojej wystawy fotografii w Warszawie
wyjecha≥a do Polski znana nam ze swoich podrÛøy po
úwiecie i Australii kanberzanka Basia Meder.  Wernisaø
odby≥ siÍ 26 maja w Galerii Wodozbiory w £azienkach.
Organizatorem wystawy by≥o Muzeum Azji i Pacyfiku.
Wystawie towarzyszy≥a poezja Jennifer Martinello,
pochodzenia aborygeÒskiego, wyk≥adowcy Uniwersytetu
Canberra, oraz Margo Stanis≥awskiej-Birnberg,
pochodzenia polskiego, mieszkajπcej w Melbourne.

�wiatowa konferencja w Danii
W dniach 13-15 czerwca br. odby≥a siÍ w Kopenhadze
ogÛlnoúwiatowa konferencja Codex, dotyczπca pasz dla
zwierzπt.  Na czele delegacji australijskiej sta≥ Edward
Klim, syn redaktora Kroniki Polonii.

�Wielkopolska� zyskuje warto�ciowe
kostiumy ludowe
Pani Danuta Navay, by≥a kierowniczka kanberskiej grupy
tanecznej ÑTrojakî, wyjecha≥a na sta≥e z Kanbery do
Sydney. Przed wyjazdem pani Navay przekaza≥a
kierowniczce grupy tanecznej ÑWielkopolskaî ok. trzy
tuziny strojÛw ludowych i butÛw.  Cenny nabytek
wzbogaci zasoby Grupy ÑWielkopolskaî i moøe rÛwnieø
zachÍciÊ wiÍcej m≥odzieøy do zg≥aszania siÍ na cz≥onkÛw
Zespo≥u.

Jerzy Klim

Zmieniasz adres? Znasz kogo�, kto nie otrzymuje
Kroniki Polonii?   Zwróæ banderolê lub napisz do nas:
GPO Box 1594, Canberra ACT 2601
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Polski lekarz
Uprzejmie informujemy, ¿e

od 17 lipca 2000
Dr Renata Kruger
bêdzie przyjmowaæ w
Wattle Street Medical

Practice,
83 Wattle Street, O�Connor

(naprzeciw Lyneham
Shopping Centre).

Tel. 6248 5446 lub
  6247 4807

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
26/06/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
03/07/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
10/07/00 Maryla Królikowska 6296 3198
17/07/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
24/07/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
31/07/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
07/08/00 Maryla Królikowska 6296 3198
14/08/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
21/08/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
28/08/00 Zofia Sêk-Sêkalska 6288 0694
04/09/00 Maryla Królikowska 6296 3198
11/09/00 Arkadiusz Fabjanowski 6293 2323
21/09/00 Irena �laska-Bell 6247 5526
Osoby, ktÛre  przekazaly  pieniπdze na polskie
radio CMS 91.1 FM
PaÒstwo ØarczyÒscy, Aleksander Gancarz, Dr. Frank
ZiÛ≥kowski, PaÒstwo Zawartko, Pani DziubiÒska,
Pani Mazurek, Pani Broøek, Pani GroÒska, PaÒstwo
de Waldorf, PaÒstwo Mirscy, Pani Hycka, Teresa i
Tadeusz Nowak, PaÒstwo Urbanek, Pan Kraciuk,
PaÒstwo Wolk-Lewanowicz, Pani SÍk-SÍkalska.
Razem $215
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

Sprostowanie
W numerze marcowym Kroniki Polonii
opublikowaliúmy zdjÍcie z 40-lecia Ko≥a Polek, na
ktÛrym pierwszπ osobπ z lewej by≥a prezeska
Zjednoczenia Polek w Australii i Nowej Zelandii,
Alicja Michalska, a nie Tamara Makeev, ktÛra to
zdjÍcie robi≥a.
Przepraszamy za pomy≥kÍ.

Na zaproszenie Sydnejskiego Towarzystwa
Chopinowskiego przyjecha≥ do Australii úwiatowej s≥awy
polski pianista Piotr Folkert. Odwiedzi≥ naszπ stolicÍ
dziÍki czemu mi≥oúnicy muzyki mogli spÍdziÊ ÑwieczÛr
z Chopinemî.

ÑPiotr Folkert uznawany jest za jednego z najbardziej
utalentowanych i wraøliwych pianistÛw wystÍpujπcych
obecnie. Wykazuje urzekajπce wirtuozostwo zawierajπce
wyczucie dramatu, lekkoúci i finezjÍ - wszystko w jakoúci
düwiÍku rzadko spotykanego w dzisiejszych czasach...î

�AN EVENING WITH CHOPIN�

To tylko jedna z wielu recenzji o Piotrze ukazujπcych siÍ
w prasie zagranicznej. WystÍpowa≥ na koncertach w
U.S.A, Kanadzie, Francji, Niemczech, Portugali, Irlandii,
Indiach, Japonii, Rosji i wielu innych krajach. W Polsce
gra≥ dla prezydenta Kwaúniewskiego, a bÍdπc zaproszony
do Malezji, wystπpi≥ z koncertem dla krÛla tego kraju.
Bra≥ udzia≥ w licznych festiwalach, otrzymujπc wiele
nagrÛd miÍdzynarodowych, w tym prestiøowπ z
ÑInternational Music Competitionî we W≥oszech(1990).

Sala Ambasady Polskiej zgromadzi≥a oko≥o stu osÛb -
mi≥oúnikÛw Chopina. Wspania≥a gra Piotra i doskonale
prowadzona przez p. WandÍ Horky narracja, dostarczy≥a
nam wiele wzruszeÒ. By≥o uroczo.

Irena ålaska-Bell

Fundusz Kroniki
Na Fundusz Kroniki nie wp³ynê³y tym razem
¿adne ofiary.

Nasz kwartalnik finansowany jest ze
skromnych funduszy Rady Organizacji
Polskich na Australijskie Terytorium
Sto³eczne a redaktor i wszyscy wspó³-
pracownicy pracuj¹ ochotniczo. Pismo
dostarczane jest bezp³atnie wszystkim
Polakom na terenie Kanbery i okolicy,
których adresy s¹ nam znane

Osobom pragn¹cym z³o¿yæ jakie� datki na
Fundusz Kroniki sk³adamy ju¿ z góry
serdeczne podziêkowanie.

Czeki na Fundusz Kroniki nale¿y wystawiaæ
na Council of Polish Organizations in the ACT
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 O codziennym szarym ¿yciu, zakupach i G.S.T.

ParÍ tygodni temu zatelefonowa≥y dwie moje
znajome, p. Kowalska i p. Nowakowa, zapraszajπc
mnie na kawkÍ i ciasteczka i powiedzia≥y, øe majπ

do mnie interes. UmÛwi≥yúmy siÍ w kawiarni : ÑMuffin
Breakî, powiedzia≥yúmy sobie nawzajem komplementy,
po czym Kowalska zaczÍ≥a: Ñpisze pani do tych gazetek
to i o tym powiedzieÊ naleøy. Dlaczego od pewnego
czasu tak bardzo ceny posz≥y w gÛrÍ a przecieø tego
G.S.T. jeszcze nie ma?î

ÑNic nie rozumiem - dodaje Nowakowa - u
Woolworthsa cokolwiek wezmÍ do rÍki, to za kaødym
razem p≥acÍ wiÍcej, a u Colesa to samo, øÛ≥ty ser i to byle
jaki kosztuje 10 dolcÛw za kilo, a bia≥e sery? A cottage
cheese co nie dawno by≥ dwa dolary, to teraz juø trzy lub
wiÍcej.. Mleko podroøa≥o, chleba co prawda teraz do
wyboru, nareszcie moøna nie kupowaÊ tego z waty, ale
taki dobry kontynentalny to kosztuje trzy dolaryî.

ÑA miÍso to juø szkoda s≥Ûw - wtrπca Kowalska - 8
dolcÛw za kilo a g≥upie mielone to 7, niby fat free.  Ja
przecieø mam dwÛch ch≥opÛw w domu, mÍøa i syna, a
on siÍ rozwija i ciπgle by tylko jad≥ i jad≥, ca≥e szczÍúcie,
øe mu to idzie we wzrost - on juø ma 185cm, ojca dawno
przegoni≥î.

ÑWszyscy m≥odzi teraz wysocy a my co? Najwyøej
wszerz - dodaje Nowakowa - ja prÛbowa≥am gotowaÊ
jarskie, ale gdzie tam, nie lubiπ. ZaczÍ≥am robiÊ to
chiÒskie stir fry, ale oni byli g≥odni i zaraz lecieli do
lodÛwki i wszystko wyjadaliî

ÑNiema to jak stek lub kotlet schabowy - mÛwi
Kowalska - obiad bez miÍsa to nie obiad. Robimy zakupy
raz na tydzieÒ, przewaønie to samo i p≥acÍ co raz wiÍcej.
Wszystko na gwa≥t droøeje - jarzyny, owoce, nawet
jab≥ka, byle jakie, 2 dolce za kilo.î

ÑJak ja jeødøÍ na zakupy, to juø nic nie planujÍ - mÛwi
Nowakowa- ≥apiÍ tylko to, co na special, ale to trzeba
wiÍcej czasu, jak jestem na Belconnen to latam z wÛzkiem
od Woolwortha do Colesa i Franklinsa i patrzÍ gdzie taniej
- ale nie kupujÍ miÍsa ani kurczakÛw na quick sale bo jak

zaraz nie wrzucÍ do garnka to juø moøe úmierdoliÊ.î
ÑW Polsce teø drogo - wtrπcam do rozmowy- za 100z≥

to ledwo zape≥niony koszykî.
ÑPani niech siÍ nie wtrπca, pani Ireno - bo odkπd paniπ

znam, ciπgle siÍ pani odchudza, a tu w sobotÍ u rzeünika
Romana w S.P.K widzia≥am jak pani podøera≥a sernik -
dodaje z≥oúliwie Kowalska - a swojπ drogπ, skπd ludziska
majπ pieniπdze, bo wystarczy przejúÊ siÍ wieczorem po
Manuka to wszystkie restauracje pe≥ne ludzi. A kultura
teø droga- na íCatsí to tylko posz≥a Døulia, bo nawet dla
studentÛw bilet kosztowa≥ 58 dolcÛw. Tak naprawdÍ to
juø nie wiem co my jemy - ciagle nas straszπ, a to wúciek≥e
krowy, a to zatrute kurczaki, a teraz ciπgle mÛwiπ o tej
genetycznie modyfikowanej øywnoúci. Chyba jeszcze tego
u nas nie ma.î

ÑAle w Kanadzie jest - znowu siÍ wtrπci≥am - sπ teø u
nas íHealth Shopyí i wszystko tam jest naturalne...î- ÑCo
pani opowiada - wtrπca Nowakowa - kto ich tam
sprawdzi. Wszystko takie same tylko ceny wyøszeî.

ÑParÍ tygodni temu - zaczyna Kowalska - przyjechali
tu z Polski i zachwalali najlepszπ i najzdrowszπ dietÍ: dr
Kwaúniewskiego...î ÑA, tego prezydenta - pyta
Nowakowa - bo prezydenta Kwaúniewskiego to by≥a zupa
z kapusty...î

Ñ...Nie - przerywa Kowalska - ten dr Kwaúniewski kaøe
w swojej diecie jeúÊ tylko miÍso i t≥uszcze. Ale siÍ moje
ch≥opy ucieszy≥y. Nie chcπ jeúÊ jarzyn i owocÛw. 2kg
boczku co tydzieÒ na jajecznicÍ trzeba im kupowaÊ.î

ÑBoczek teø drogi - dodaje Nowakowa - a ryby to juø
zupe≥ny luksus. MÛwili øe jak przyjdzie G.S.T to duøo
rzeczy bÍdzie taniej... Widzia≥a pani, pani Ireno, tÍ
reklamÍ w telewizji? Bo dopiero siÍ teraz dowiedzia≥am,
øe po latach w Australii zrzucimy z siebie ≥aÒcuchy. To
jak to by≥o ca≥y czas - to niby w wolnej Australii øyliúmy
zakuci w ≥aÒcuchy? Trzeba o tym napisaÊ w Kronice i
powiedzieÊ w Radio,î

Co niniejszym czyniÍ.
Irena ålaska-Bell

K¹cik poezji
Twój dzieñ

Za moje istnienie,
beztroskie dzieciñstwo
i Twoje starania o
ciep³o rodzinnego domu.

Za to, ¿e by³a�
i jeste� jedyn¹ osob¹,
która akceptuje mnie
takiego jakim jestem.

Za to, ¿e umiem kochaæ
i ludzi i �wiat
¿e têskniê za Polsk¹.

Za Twoje spracowane rêce
i za to, ¿e w³a�nie Ty
jeste� moj¹ Matk¹

�  dziêkujê.

Kanbera, maj 2000
Mieczys³aw Lech Pacek
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Jeszcze jeden m³ody talent
Urodzona tu w Stolicy 15 letnia uczennica Stromlo High
School Melissa Asanin, to wielki talent muzyczny - jak
zgodnie twierdzπ  nauczyciele muzyki
z jej szko≥y, oraz wyk≥adowcy z
Canberra School of Music, gdzie Melissa
jest studentkπ od kilku lat. Zapyta≥am
MelissÍ skπd u niej takie zami≥owanie
do muzyki a Melissa na to: ÑJak
mia≥am 7 lat to tata kupi≥ stare pianino
za  50 dolarÛw....i ciπgle mnie do tego
pianina ciπgnÍ≥oî - Poczπtkowych
lekcji udziela≥a mi polska
nauczycielka, ale wkrÛtce trafi≥am do
Angeli Finegan. ParÍ lat temu -
wspomina Melissa ñ posz≥am do niej,
proszπc aby mi udziela≥a lekcji na
fortepianie.î Angela powiedzia≥a:
ÑDam ci trzy lekcje za darmo - albo
masz talent albo do widzenia...î

ÑJestem jej uczennicπ do dnia
dzisiejszego i w≥aúnie Angela
najbardziej nauczy≥a mnie kochaÊ
muzykÍî.  ÑCo osiπgnÍ≥aú przez te
kilka latî - zapyta≥am MelissÍ? ÑW
Stromlo High School naleøÍ do School
Band gdzie gram na klarnecie. NaleøÍ
rÛwnieø do Australian National
Eisteddfod - bra≥am udzia≥ we wszystkich konkursach - a
dwa lata temu otrzyma≥am prestiøowe drugie miejsce
w≥aúnie w A.N.E.î.

Melissa jest bardzo zapracowana i oprÛcz úwietnych

wynikÛw w nauce (ÑJak ty to robiszî - zapyta≥am) spÍdza
wiele czasu przy fortepianie: Êwiczy w College 3 razy w

tygodniu, uczÍszcza do Canberra School
of Music, gdzie jest w  grupie
utalentowanych studentÛw, wystÍpuje
na koncertach w Baptist Church  i
innych publicznych miejscach. Gra
rÛwnieø w International Press Club i juø
po raz dziewiπty bra≥a udzia≥ w
konkursie ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki
Polskiejî, gdzie kilkakrotnie zdoby≥a
pierwszπ nagrodÍ.  Otrzyma≥a teø
pe≥ne stypendium z Canberra School of
Music na dalszπ naukÍ gry na
klarnecie. Podczas ostatniej Akademii
Trzeciomajowej, jako lauteatka
konkursu ÑPiÍkno S≥owa i Muzyki
Polskiejî Melissa zagra≥a menueta
Ignacego Paderewskiego - wywo≥ujπc
burzÍ oklaskÛw.

Szeroki zakres umiejÍtnoúci Melissy
pozwala jej wykonywaÊ utwory takich
kompozytorÛw jak Bach, Haydn i
Grieg, ale muzyka Chopina jest jej
najbliøsza... Plany na przysz≥oúÊ?
ÑWiem z ca≥π pewnoúciπ, øe muzyka
jest pasjπ mego øycia i pÛjdÍ w tym

kierunku, a w przysz≥oúci mam do wyboru performance,
composition lub musicology, mam wiele planÛwî
powiedzia≥a ta m≥oda utalentowana pianistka.
Podziwiam MelissÍ....

Bogus≥awa Kocik

Melissa Asanin

Inflanty - zaprInflanty - zaprInflanty - zaprInflanty - zaprInflanty - zaproszenie do wspÛ≥pracyoszenie do wspÛ≥pracyoszenie do wspÛ≥pracyoszenie do wspÛ≥pracyoszenie do wspÛ≥pracy
Warszawa, 2000-05-03

Szanowni PaÒstwo!
Jesteúmy m≥odymi etnologami z Warszawy.  Od kilku
lat organizujemy we w≥asnym zakresie lub w ramach
Katedry Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego,
wyjazdy badawcze w rÛøne czÍúci Polski, Europy i Azji.
Byliúmy m.in. na Litwie, Ukrainie, w Jakucji, Estonii , a
ostatnio w czÍúci £otwy, zwanej Latgaliπ, czyli dawnych
Inflantach Polskich.

Dzisiejsza znajomoúÊ tej najdalej wysuniÍtej na
pÛ≥nocny wschÛd czÍúci dawnej I Rzeczpospolitej opiera
siÍ tylko na literaturze historycznej i wspomnieniowej, a
wiedza wspÛ≥czesnych PolakÛw o Inflantach jest
praktycznie øadna. Nikt aktualnie nie zajmuje siÍ
zbieraniem dokumentacji i badaniem kultury tej ziemi.
Istniejπ organizacje PolakÛw na £otwie, ktÛre u≥atwiajπ
nam pracÍ badawczπ. Funkcjonujπ konsulaty, parafie i
szko≥y polskie. Problem polega na tym, øe dzia≥ania i
pomoc z kraju koncentrujπ siÍ na duøych miastach, gdzie
øyjπ wiÍksze skupiska PolakÛw. A przecieø przez kilkaset
lat rozwija≥a siÍ w Inflantach  wspania≥a kultura polskich
ziemian, ktÛrej kres po≥oøy≥a dopiero ostatnia wojna.
Dzisiaj na wsi i w ma≥ych miasteczkach øyje ostatnie juø
pokolenie ludzi, pamiÍtajπcych  dzieje, kulturÍ i øycie
codzienne jej mieszkaÒcÛw, potrafiπcych wskazaÊ ukryte,
niszczejπce zabytki úwiadczπce o dawnej úwietnoúci
naszej kultury, przechowujπcy archiwalne, bezcenne
dokumenty i zdjÍcia rodzinne. MÛwiπ wprost, øe po ich
úmierci wszystko pÛjdzie w zapomnienie, ulegnie
zniszczeniu.

Poczπtkowa ciekawoúÊ naukowa w ciπgu wyjazdu
przemieni≥a siÍ w pewnego rodzaju misjÍ. Chcemy ocaliÊ

od zapomnienia ma≥o znany fragment naszej úwietnej
przesz≥oúci, ktÛrπ juø teraz zaliczyÊ moøna do kategorii
ìginπcych cywilizacjiî.

Mamy juø pierwsze wywiady, zdjÍcia cmentarzy i
zabytkÛw, organizujemy archiwum dokumentacyjne.

Naszym celem jest zorganizowanie cyklu wyjazdÛw,
w tym ze studentami Katedry Etnologii i
przeprowadzenie gruntownych badaÒ terenowych, w
ramach ktÛrych wykonamy szereg wywiadÛw (nie tylko
z Polakami !), zbierzemy informacje o pozosta≥oúciach
kultury materialnej (koúcio≥y, pa≥ace, dworki,
zabudowania gospodarcze, pomniki), sporzπdzimy
dokumentacje starych polskich cmentarzy. To duøy i
ambitny projekt, wymaga wiÍc finansowego wsparcia,
ktÛre ciÍøko jest uzyskaÊ w kraju.

Nie jest to standartowa proúba o pieniπdze. W zamian
za wsparcie proponujemy udostÍpnienie podsumowaÒ
naszych badaÒ, dostÍp do archiwum zdjÍciowego (zapis
elektroniczny lub odbitki fotograficzne dowolnego
formatu), napisanie reportaøy z wyjazdÛw. Jesteúmy
otwarci na rÛøne propozycje. ByÊ moøe dziÍki Wam
nawiπøemy kontakt z Polakami, pochodzπcymi z Inflant,
ktÛrzy chcieliby uzyskaÊ informacje i fotografie z
rodzinnych miejscowoúci.  W przysz≥oúci ca≥a
dokumentacja zapisana bÍdzie na p≥ycie CD, powstanie
strona www (byÊ moøe pismo etnologiczne), wyjdzie
publikacja monograficzna.

BÍdziemy wdziÍczni, jeúli przekaøecie PaÒstwo naszπ
propozycjÍ do innych organizacji lub pism polonijnych.
ChÍtnie odpowiemy na szczegÛ≥owe pytania.

dokoñczenie na str.14
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Laureaci IX Konkursu Recytatorskiego �Piêkno S³owa i
Muzyki Polskiej� w czasie ceremonii wrêczania dyplomów
i nagród przez Radcê Ambasady RP pani¹ Beatê
Stoczyñska na akademii 3-cio Majowej w Klubie Or³a
Bia³ego  fot. Adolf Kozio³

Konkurs �Piêkno S³owa i Muzyki Polskiej�

9 kwietnia br. w Klubie SPK odby≥ siÍ IX Konkurs
Recytatorski. Jest on organizowany przez paniπ ZofiÍ
SÍk-SÍkalskπ i powsta≥π w 1992 roku z Jej inicjatywy
FundacjÍ Kulturalnπ.

Tegoroczny konkurs odbywa≥ siÍ pod has≥em ÑPiÍkno
s≥owa i muzyki polskiejî. WziÍ≥o w nim udzia≥
piÍÊdziesiÍciu wykonawcÛw. Temat wybranych
utworÛw by≥ dowolny i dawa≥ uczestnikom okazjÍ do
zaprezentowania swoich ulubionych utworÛw
literackich i muzycznych.

Przyby≥ych na imprezÍ uczestnikÛw konkursu, ich
rodzicÛw i zaproszonych goúci przywita≥a pani SÍk-
SÍkalska, øyczπc wszystkim duøo wzruszeÒ podczas
s≥uchania przygotowananego przez dzieci i m≥odzieø
programu.

Konkurs sprawnie, z wdziÍkiem i swobodπ prowadzili
Joanna Cyran i Leszek Stawski.

Dzieci potraktowa≥y swoje zadanie bardzo powaønie:
by≥y starannie przygotowane, a nawet, ci z d≥uøszym
staøem konkursowym, zdecydowali siÍ na kostiumy i
mini-inscenizacje swoich prezentacji.

Jury konkursu, w ktÛrym zasiadali pani Graøyna
PoliciÒska oraz panowie Andrzej Alwast i Norbert
Ømijewski, przyznawa≥o nagrody wed≥ug kategorii
wiekowych. Oto laureaci:
5-7 lat:
I miejsce Ania Brandenbura

£ukasz Worony
II miejsce Sylwia Pietkiewicz

Adam BurzyÒski
III miejsce Alek Dπbrowski

Kornel Hanxomphou
Marcin Kocik

8-10 lat:
I miejsce Monika BurzyÒska

Emilka Matuszkiewicz
Natalia Worony

II miejsce Sylwia Kobia≥ka
Bartek Matuszkiewicz
Mateusz Morchio
Maciej Parkitny

III miejsce Kuba Szymanski
Dawid Hanxomphou

IX Konkurs Recytatorski w Kanberze
10-14 lat:
I miejsce Sylwia Kulska

Adrian Pietkiewicz
II miejsce Adam Gajewski
III miejsce Dorota Kobia≥ka

Kasia Stawska
Powyøej 15 lat:
I miejsce Melissa Asanin

Ilona KrÛlikowska
Julia Orzeszko

III miejsce Kamila JÛzwiak
Iga PoliciÒska

Nagroda publicznoúci:  Natalia Worony
Podsumowujπc konkurs naleøy stwierdziÊ, øe wypad≥

on bardzo dobrze. Juø samo zmobilizowanie tak duøej
grupy uczestnikÛw do udzia≥u w nim jest sukcesem. Jest
to niewπtpliwie wynikiem inicjatywy, pasji i wytÍøonej
pracy pani Zofii SÍk-SÍkalskiej, jak rÛwnieø
wspÛ≥pracujπcych z niπ nauczycieli i rodzicÛw. Dzieci i
m≥odzieø byli úwietnie przygotowani. DobÛr repertuaru
by≥ interesujπcy. Swoboda w wyborze utworÛw sprawi≥a,
øe publicznoúÊ mia≥a okazjÍ wys≥uchaÊ wielu zabawnych
wierszykÛw klasykÛw polskiej literatury dzieciÍcej, jak
rÛwnieø mniej popularnych, aczkolwiek nie mniej
ciekawych, utworÛw wspÛ≥czesnych autorÛw.

Na atrakcyjnoúÊ ca≥oúci wp≥ynÍ≥o rÛwnieø
zrÛønicowanie prezentowanych form (wiersze, utwory
muzyczne, scena z dramatu). Cieszy pojawienie siÍ duøej
grupy najm≥odszych debiutantÛw. Mi≥o obserwowaÊ
utrzymujπce siÍ zainteresowanie konkursem tak licznej
grupy dotychczasowych wykonawcÛw. Reakcjπ widowni
na wystÍpy dzieci i m≥odzieøy by≥ gorπcy aplauz,
úwiadczπcy o docenieniu ich talentÛw, pracowitoúci i
zaprezentowanego poziomu uøywania jÍzyka polskiego.

Ca≥oúÊ jest sukcesem i powodem do zadowolenia
zarÛwno organizatorÛw jak i wykonawcÛw.

Przy organizowaniu konkursu pani Zofii SÍk-SÍkalskiej
pomaga≥o wiele osÛb, spoúrÛd ktÛrych warto wymieniÊ:
pana Bronis≥awa Kalinowskiego (sk≥ad programu), paniπ
JadwigÍ Gajewskπ i MariÍ Tabisz (wydruk kopii
programu), pana dr. Wies≥awa Kaczmarka (zaproszenia),
paÒstwa HalinÍ, Marka i Leszka Stawskich
(przygotowanie nalepek na nagrody i arkuszy dla jury),
paniπ IrenÍ SikorÍ i pana Piotra Chorbackiego
(przygotowanie dekoracji), paniπ AniÍ Wielopolskπ
(wypisywanie dyplomÛw) oraz paniπ AdelÍ Miko≥ajczak
(akompaniament).  Za okazanπ pomoc i wspÛ≥pracÍ
organizatorzy sk≥adajπ wszystkim serdeczne
podziekowania.

Bogumi≥a Kocik

Zapraszamy do wspÛ≥pracy i pozdrawiamy!
mgr etnologii Marek Suchecki

mgr etnologii Pawe≥ £adykowski
Adres do korespondencji:
Marek Suchecki
ul. Wo≥oska 82/86 m.28
02-507 Warszawa
tel.0048/22/845-56-05
email: susky@poczta.fm  oraz awaryjny suski@interia.pl

Inflanty  Inflanty  Inflanty  Inflanty  Inflanty  - dokoÒczenie ze str. 13
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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

Irena ålaska-Bell: Pani Agato, kto wpad≥ na pomys≥
urzπdzenia tego Bazaru? Jaki jest Pani w tym udzia≥?
Agata Szumowska: MinÍ≥o juø przesz≥o dwa lata, czyli
po≥owa naszego pobytu w Kanberze. Od poczπtku
wiedzia≥am, øe w stolicy jest úwietna grupa dyplomatÛw
i øony ambasadorÛw tych starszych i m≥odszych, úwietnie
ze sobπ koegzystujπ.  Spotykamy siÍ raz na miesiπc,
organizujπc kawÍ na przemian w kaødej rezydencji. Jest
to rÛwnieø okazja, aby promowaÊ swÛj kraj. Z
siedemdziesiÍciu misji dyplomatycznych w Kanberze nas,
tych bardzo aktywnych, jest oko≥o czterdziestu. Staramy
siÍ braÊ udzia≥ we wszystkich imprezach jakie
organizujemy. Ja juø biorÍ udzia≥ w trzeciej. Pierwszπ dwa
lata temu by≥ obiad w ambasadzie Meksyku, ale
urzπdzony przez ca≥π grupÍ dla øon parlamentarzystÛw
australijskich. Chodzi≥o o to, abyúmy siÍ lepiej pozna≥y,
my dyplomatki z øonami parlamentarzystÛw. Juø w rok
pÛüniej odby≥a siÍ parada strojÛw narodowych w
ambasadzie polskiej. Bardzo to piÍknie wypad≥o. Obecne
by≥y øony premiera Howarda i wicepremiera Fischera....
I.å.B.: Pan Fischer odwiedzi≥ niedawno PolskÍ, zrobi≥ kilka
filmÛw o naszym kraju i podobno pokazywa≥ te filmy
wszystkim senatorom.....
A.S.: Tak, mÛj mπø teø je oglπda≥ i powiedzia≥, øe to
najlepsze filmy z Polski, jakie widzia≥.
I.S.B.: Wracajmy do Bazaru...
A.S: Pomys≥ urodzi≥ siÍ juø dawno temu, w czasie
urzπdzania parady strojÛw narodowych. Wiedzia≥yúmy,
øe to nastπpi za rok, tego rodzaju imprezy wymagajπ
wielu przygotowaÒ. Na poczπtku zg≥osi≥o siÍ 20 krajÛw,
a przed koÒcem juø przesz≥o 40. Oczywiúcie kaøda
placÛwka dyplomatyczna zdana by≥a na pomoc swych
rodakÛw. W moim przypadku muszÍ powiedzieÊ, øe
jestem  bardzo wdziÍczna paniom z Ko≥a Polek, ktÛre od
razu zgodzi≥y mi siÍ pomÛc, upiek≥y ciasta, zajÍ≥y siÍ
sprzedaøπ.
I.å.B.: A dlaczego w hotelu Hyatt?
A.S.: Jest to piÍkne miejsce, niektÛre kraje organizujπ tu
swoje úwiÍta narodowe. ZwrÛci≥yúmy siÍ do
kierownictwa i uda≥o siÍ. Kierownik zgodzi≥ siÍ
natychmiast udostÍpniajπc nam ca≥π salÍ i pomieszczenia
obok, dodajπc, øe czyni to bezinteresownie. Wiele staraÒ

 MIÊDZYNARODOWY BAZAR W HOTELU HYATT
( ROZMOWA Z PANI¥ AMBASADOROW¥ AGAT¥ SZUMOWSK¥)

i pracy w≥oøy≥yúmy w to przedsiÍwziÍcie, ktÛre na
dodatek by≥o jednπ wielkπ niewiadomπ - czy bÍdzie
cieszy≥o siÍ zainteresowaniem?
I.å.B.: W dniu otwarcia, juø przed godzinπ 10 rano, jak
Pani zobaczy≥a te t≥umy.......
A.S.: To przesz≥o moje najúmielsze oczekiwania....
I.å.B. A gdzie sta≥a biedna senator Margaret Reed
otwierajπca Bazar wraz z ambasadorem Szwecji?
A.S: Byli ma≥o widoczni i w ogÛle nie by≥o ich s≥ychaÊ ,
tak bardzo g≥oúno by≥o na sali. Po godz. 2 po po≥udniu
niektÛre stoiska by≥y puste, w≥πcznie z naszym. Znik≥y
wszystkie ciasta i paczkowane wÍdliny ofiarowane przez
pana Romana Narela, rzeünika z Sydney. NastÍpnie bilety
na loteriÍ, ktÛra przynios≥a najwiÍkszy dochÛd bo oko≥o
16 tysiÍcy dolarÛw, wydrukowane zosta≥y w Melbourne
przez kierownika Puma Press, ktÛry uczyni≥ to za
symbolicznπ sumÍ. Dodam wiÍc, øe polska spo≥ecznoúÊ
mia≥a duøy wp≥yw na kszta≥t tego Bazaru.
I.å.B.: MÛwi siÍ, øe Polonia kanberska jest bardzo bierna
i nigdzie siÍ nie udziela...
A.S.: Nie zgadzam siÍ z tym! Jest to spo≥ecznoúÊ, ktÛra
odpowiada na propozycjÍ. Do jakiejkolwiek organizacji
siÍ zwrÛci≥am, nigdzie nie spotka≥am siÍ z odmowπ.
Trzeba teø wspomnieÊ, øe bra≥a udzia≥ ÑWielkopolskaî,
nie tylko taÒczyli, ale zaopatrzyli w stroje dzieci, ktÛre
stanowi≥y t≥o. Widzia≥am teø duøo PolakÛw na Bazarze i
to jest dla mnie odpowiedü na postawÍ tutejszej Polonii
I.å.B.:  Zebrane pieniπdze idπ na cele charytatywne....
A.S. Decyzja podzia≥u pieniÍdzy zosta≥a ustalona jeszcze
przed Bazarem. To by≥a jedna z waøniejszych decyzji,
tak wiÍc z 20 organizacji, na zasadzie g≥osowania
wybra≥yúmy cztery, miÍdzy ktÛrymi znalaz≥a siÍ Kuchnia
Stasi  Dπbrowskiej. I tu dodam odnoúnie Stasi, øe wszyscy
byli  za tym aby KuchniÍ Stasi dofinansowaÊ. Zas≥uøy≥a
sobie na to! Na zakoÒczenie dodam, øe jesteúmy
zadowolone, øe taka impreza jest   potrzebna w Kanberze.
Mamy teø poczucie, øe Australijczycy, Canberra, øe
ludzie tutaj sπ bardzo otwarci na wspieranie celÛw
charytatywnych.
I.åB.: Pani Agato, by≥am na tym Bazarze i wysz≥am ledwo
øywa, ale zachwycona, dziÍkujÍ za rozmowÍ i czekamy
na nastÍpny Bazar.

Irena ålaska-Bell
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Niech bÍdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Przyjaciele!
Moja przygoda na Syberii zaczÍ≥a siÍ w 1996 r. kiedy to
jako alumn teologii zosta≥em zaproszony przez o.
Antoniego BadurÍ do Krasnojarska na praktykÍ
diakonatu. By≥o to wielkie wydarzenie dla mnie
osobiúcie i myúlÍ, øe dla naszego Zgromadzenia,
poniewaø jako pierwszy uczπcy siÍ student w historii
klaretynÛw w Polsce wyjecha≥em za granicÍ.

Juø na 4 roku studiÛw we wroc≥awskim  seminarium,
po obejrzeniu kasety o øyciu SybirakÛw, ktÛrπ przes≥a≥
o. Dariusz Bia≥ek wiedzia≥em, øe nie mogÍ przepuúciÊ
szansy, ktÛrπ daje mi mÛj Mistrz Jezus Chrystus. Jak
ptak raz wypuszczony z d≥oni, nigdy nie powraca, tak
zadanie, ktÛre daje nam BÛg, trzeba wype≥niÊ dzisiaj,
nie czekajπc jutra.

Z wyjazdem to nie by≥o tak prosto. Juø na samym
poczπtku pojawi≥y siÍ problemy. Nigdy nie by≥em
wzorowym studentem, ale wiedzia≥em czego Pan BÛg
oczekuje ode mnie. Jak dziú pamiÍtam ostatnie egzaminy
i prace magisterskπ, od ktÛrych zaleøa≥ mÛj wyjazd. I
choÊ praca magisterska nie by≥a wzorowa, i egzaminy
nie by≥y zdane na piπtkÍ, dziÍkujÍ Panu Bogu za dar
powo≥ania, miejsce i ludzi, do ktÛrych mnie pos≥a≥.

Kaødy cz≥owiek, aby rozwijaÊ siÍ duchowo i fizycznie
powinien znaÊ swoje miejsce, ktÛre przygotowa≥ mu
BÛg. Nikt z nas nie zosta≥ zrzucony przez Boga na
bezludnπ wyspÍ i nie zosta≥ pozostawiony sam sobie.
On ma dla kaødego swÛj plan.

Juø kilka dni po úwiÍceniach kap≥aÒskich, ktÛre
przyjπ≥em we wroc≥awskiej katedrze, z rπk ks. kardyna≥a
Henryka Gulbinowicza, zebra≥em walizki i wyruszy≥em
na spotkanie z przygodπ, ktÛra trwa do dnia
dzisiejszego, poniewaø BÛg jest odpowiedzialny za
swoje obietnice, i jeúli coú daje, to daje w obfitoúci. Cztery
dni jazdy w pociπgu i jestem na dworcu kolejowym w
Krasnojarsku, na ktÛrym spotykajπ mnie moi
wspÛ≥bracia zakonni, Antoni, Dariusz i úwiecki

misjonarz pan Jerzy Badura.
W pierwszej chwili nie wiedzia≥em co powiedzieÊ, ale

ich uúmiech roz≥adowa≥ atmosferÍ. Wszyscy siÍ cieszyli
z mojego przyjazdu. I tak jest po dzieÒ dzisiejszy, kiedy
to pojawiajπ siÍ nowe rÍce do s≥uøby na syberyjskiej
ziemi, a ktÛra swoim b≥ogos≥awieÒstwem odp≥aca,
kaødemu stokrotnie.

Nie potrzebowa≥em duøo czasu, aby SyberiÍ przyjπÊ
za swÛj Ñrodzinny domî, choÊ nie ma w nim fizycznie
moich rodzicÛw i rodzeÒstwa, ktÛrych bardzo lubiÍ i
czÍsto o nich myúlÍ. I znowu BÛg jest wierny swoim
obietnicom, øe wszyscy ci, ktÛrzy opuszczajπ swÛj
rodzinny dom, stokroÊ wiÍcej otrzymajπ.

W øyciu kaødego cz≥owieka sπ chwile, w ktÛrych Pan
BÛg chce, abyúmy bez strachu oddali Mu wszystko i w
Nim z≥oøyli swojπ nadziejÍ.

Te momenty w naszym øyciu sπ jak papierek lakmusowy,
ktÛry z wielkπ dok≥adnoúciπ moøe nam powiedzieÊ na ile

jesteúmy ludümi wierzπcymi.
Patrzπc na codzienne øycie mieszkaÒcÛw Krasnojarska

juø w pierwszych dniach pobytu na Syberii
zrozumia≥em, øe wiara jest dla nich czymú waønym.
MyúlÍ, øe Krasnojarski Kraj, to szczegÛlne miejsce na
ziemi i jego mieszkaÒcy to wyjπtkowi ludzie. Kaødy z
nich wierzy w Boga po swojemu. Bez úwiπtyÒ,
dogmatÛw, sakramentÛw, bez wychowania
chrzeúcijaÒskiego, kaødy z nich przed Bogiem jest
szczery i odkryty.

Aby bliøej poznaÊ tutejszych mieszkaÒcÛw ich radoúci
i troski trzeba po prostu z nimi byÊ codziennie. Trzeba
jeúÊ tÍ samπ ÑkartoszkÍî, ktÛrπ wszyscy jedzπ, trzeba
wsiπúÊ w autobus, ktÛrym wszyscy jeødøπ i trzeba d≥ugo
ws≥uchiwaÊ siÍ w ich s≥owa, gesty i myúli. Jeúli ktoú by≥
na Syberii miesiπc czy teø rok i mÛwi, øe pozna≥ tutejsze
øycie, to moøna mu nie wierzyÊ. To nie mecz pi≥karski,
po zakoÒczeniu ktÛrego wiadomo, kto jest zwyciÍzcπ.
Tutejsi ludzie, to wielcy mÍczennicy, przed ktÛrymi
brama rajska bÍdzie szeroko otwarta. To biali
mÍczennicy, ktÛrzy juø tu na ziemi dostÍpujπ ≥aski
odkupienia. I byÊ moøe kaødy z nich stanie przed
Bogiem z pustymi rÍkami, wierzÍ, øe mi≥osierny BÛg
popatrzy dalej i g≥Íbiej, to jest na ich serce. WiÍkszoúÊ z
nich marzy o godnym i uczciwym øyciu, lecz bardzo
czÍsto warunki ekonomiczne, polityczne i gospodarcze

Msza �w. w Sosnowoborsku, 60 km od Krasnojarska Ksiê¿a szykuj¹ siê do zimy syberyjskiej

dokoñczenie obok
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nie dajπ im takich moøliwoúci.
Jadπc  do Krasnojarska myúla≥em o wielkich

masowych nawrÛceniach i t≥umach w koúciele. Dziú juø
myúlÍ inaczej. To Pan BÛg jest tym, ktÛry powo≥uje do
swego Koúcio≥a, a ja mam Mu tylko w tym pomagaÊ i
nie przeszkadzaÊ, dlatego teø, stale Go proszÍ o ducha
pokory.

KoúciÛ≥ na Syberii ma swojπ bogatπ historiÍ. Wielu z
Was pamiÍta zapewne te czasy kiedy to syberyjskie
úwiπtynie by≥y rÛwnane z ziemiπ, bπdü teø zamieniano
je na rÛønego typu magazyny i sk≥ady. Obecnie na
terenie Krasnojarskiego Kraju, w ktÛrym by≥o
kilkanaúcie kaplic, ocala≥ jedyny koúciÛ≥ w Krasnojarsku,
a 2 lata temu w AczyÒsku dziÍki ofiarnoúci jednej z firm
z Niemiec, zosta≥a wybudowana kaplica.

DziÍkujemy Bogu za ten dar. DziÍkujemy za to, øe
kaødy dzieÒ mamy moøliwoúÊ spotykania siÍ z naszymi
wiernymi na wspÛlnej modlitwie.

I to jest mÛj najwiÍkszy skarb i moja najwiÍksza
przygoda - spotykaÊ siÍ z tymi, ktÛrych wybra≥ BÛg. Tu
jest tak jak w niebie. Sπ wszyscy, ktÛrych zechcia≥ BÛg.

BÛg juø tu na ziemi daje nam moøliwoúÊ
zasmakowania tego do czego kroczymy, kaødy na swÛj
sposÛb. A jeúli ktoú zagubi≥ drogÍ, potrzeba mu swoim
øyciem pokazaÊ w≥aúciwy kierunek i oddaÊ go w rÍce
Najwyøszego, a On juø siÍ o niego zatroszczy.

CzÍsto mÛwimy, øe Pan BÛg obdarza ludzi rÛønym
powo≥aniem. Ktoú ma powo≥anie nauczyciela, inny
lekarza, jeszcze inny kierowcy. I to prawda. A czy
zastanawialiúmy siÍ nad powo≥aniem do koúcio≥a, do
wspÛlnoty wierzπcych? Czy dziÍkowaliúmy Mu za to
powo≥anie?

Jeøeli Pan domu nie zbuduje
Na prÛøno siÍ trudzπ ci, ktÛrzy go wznoszπ.

Jeøeli Pan miasta nie ustrzeøe,
straønik czuwa daremnie ( z ps. 127)

W koÒcu roku 1999 z inicjatywy miejscowego biskupa
Jerzego Mazura i miejscowych kap≥anÛw powsta≥
projekt budowy nowego koúcio≥a w miejscowoúci
S≥oneczny, oddalonej 20 km od Krasnojarska.
MiejscowoúÊ ta liczy ok. 70 tys. mieszkaÒcÛw. WiÍkszoúÊ
z nich osiedli≥a siÍ tu ze wzglÍdu na moøliwoúÊ
otrzymania pracy w nowo wybudowanym zak≥adzie
przeznaczonym do celÛw militarnych. Obietnica 25 tys.
nowych miejsc pracy zakoÒczy≥a siÍ fiaskiem, ze
wzglÍdu na brak úrodkÛw finansowych. Dlatego teø
wiÍkszoúÊ z nich zmuszona jest do podjÍcia pracy w
pobliskim Krasnojarsku.

I tak teø jest z naszymi parafianami, ktÛrych na dzieÒ
dzisiejszy jest ok. 70 osÛb.

WiÍkszoúÊ z nich ze wzglπdÛw finansowych nie moøe
sobie pozwoliÊ na czÍsty przyjazd do koúcio≥a w
Krasnojarsku. NajwiÍksze problemy finansowe
przeøywajπ ludzie starzy, ktÛrzy majπ bardzo niskie
emerytury i m≥odzieø, ktÛra niejednokrotnie po
zakoÒczeniu szko≥y, czy teø studiÛw nie moøe otrzymaÊ
pracy ze wzglÍdu na brak miejsc. Niskie zarobki i
emerytury w ostatecznoúci decydujπ o frekwencji w
krasnojarskim Koúciele. Niejednokrotnie bywa tak, øe
na sam dojazd trzeba przeznaczyÊ 20% swoich
dochodÛw. Do dnia dzisiejszego wiÍkszoúÊ naszych
parafian gromadzi siÍ na modlitwÍ w rÛønego rodzaju
klubach, úwietlicach i szko≥ach, a w ostatecznoúci w
prywatnych mieszkaniach, co czÍsto nie ma nic
wspÛlnego z Koúcio≥em i sacrum.

Nie bÍdÍ ukrywa≥, øe marzy nam siÍ prawdziwy
KoúciÛ≥ z o≥tarzem, witraøami, organami, dzwonem i

List z Syberii - dokoñczenie wieøπ siÍgajπcπ samego nieba. Marzymy o miejscu gdzie
moglibyúmy przyjúÊ i modliÊ siÍ nie patrzπc na zegarek,
tak jak to ma miejsce w krasnojarskim Koúciele, gdzie
bardzo czÍsto odbywajπ siÍ rÛønego rodzaju koncerty
lub wystawa jakichú tam garnkÛw i trzeba opuúciÊ
pomieszczenie.

Us≥ysz, Panie, moje s≥owa,
zwrÛÊ na mÛj jÍk uwagÍ;

natÍø s≥uch na g≥os mojej modlitwy,
mÛj KrÛlu i Boøe! (z ps. 5)

MyúlÍ, øe Sybiracy zas≥uøyli sobie na godne miejsce
na modlitwÍ. Na miejsce, w ktÛrym moøna by≥o by bez
poúpiechu zanosiÊ modlitwÍ do Boga.

Jeruzalem jeúli zapomnÍ o tobie,
niech uschnie moja prawica!

Niech jÍzyk mi przyschnie do podniebienia,
jeúli nie bÍdÍ pamiÍta≥ o tobie,
jeúli nie postawiÍ Jeruzalem

ponad najwiÍkszπ mojπ radoúÊ.   (z ps. 137)
Drodzy Przyjaciele, potrzebujemy Waszej modlitwy i

wsparcia finansowego. WspÛlnota katolikÛw na dzieÒ
dzisiejszy nie jest w stanie zebraÊ potrzebnych funduszy
na pokrycie wydatkÛw zwiπzanych z budowπ Koúcio≥a,
dlatego teø zwracamy siÍ z proúbπ do rÛønych
organizacji, wspÛlnot parafialnych, a takøe do Was.

Z ca≥ego serca w imieniu swoim i syberyjskich parafian
za wszystko serdecznie dziÍkujÍ i b≥ogos≥awiÍ.

Niech dobry BÛg bÍdzie dla Was nagrodπ.
o. Tadeusz Szyjka CMF

-misjonarz klaretyn
Nr konta: SPARKASSE FREIBURG, GERMANY

Bank Code 680 501 01, Account Number 834-403

Od redakcji.  Dnia 19 czerwca br. ksiπdz Szyjka wyruszy≥ ze
swymi parafianami na pieszπ pielgrzymkÍ z Krasnojarska do
oddalonego o 1150 km Irkutska.

Dr George (Jerzy) Szmerler
otworzy³ now¹ praktykê:

Scullin Medical PrScullin Medical PrScullin Medical PrScullin Medical PrScullin Medical Practiceacticeacticeacticeactice
w Scullin Shopping Centre

Ross Smith Crescent,
Scullin

Lekarz mówi¹cy po polsku i
angielsku

BULK BILLING
Akupunktura
Godziny przyjêæ:

We wtorki, �rody i pi¹tki 8.30 do 6-tej
W poniedzia³ki i czwartki od 8.30 do 9-tej

wieczór
W soboty od 9-tej do 1-szej

Tel. 6278 3488
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Groch z kapustπ, czyli ciekawostki z kraju...

dokoñczenie obok

Na dwa lata wiÍzienia w zawieszeniu
skazano (by≥ego) oficera UOP, ktÛry pracujac w 1996 r.
na poczcie (co tam robi≥, nie wiadomo, bo tajemnica...)
przeglπda≥ (a nawet krad≥) prywatne listy i przekazywa≥
(znajdowane w listach do wydzia≥Ûw komunikacji) dane
o samochodach do gangu z≥odziei. A ja myúla≥em, øe to
tylko za komuny na kaødej poczcie siedzia≥ ubek...

(Donosy, 24.2.2000)
Nazewnictwo
By≥o kiedyú kino Moskwa. Teraz zburzono, i powsta≥
stalowo-betonowo-szklany multipleks o czysto polskiej
nazwie ÑSilver Screenî. Lud Warszawy zwie go -
ÑMoskwapleksî.

(Donosy, 28.2.2000)
Sejm
wprowadzi≥ ca≥kowity zakaz rozpowszechniania
pornografii, bez definiowania co to takiego. Kara - do
dwÛch lat. Komentarz anonimowego s≥uchacza jednej ze
stacji radiowych: Ñúwietna ustawa, doskonale przyczyni
sie do rozwoju Internetu w Polsceî...

(Donosy, 3.3.2000)
W Olsztynie znÛw zmar≥ pacjent, ktÛremu odmÛwiono
pomocy
Zmar≥ 49-letni mÍøczyzna chory na serce, ktÛremu
odmÛwiono pomocy w przychodni kardiologicznej przy
Szpitalu WojewÛdzkim w Olsztynie. Niedawno przed
izbπ przyjÍÊ tego szpitala zmar≥ inny pacjent. Personel
zamiast go ratowaÊ, wezwa≥ pogotowie z innej czÍúci
miasta. Natomiast w zesz≥ym roku w olsztyÒskim
szpitalu zaszyto w brzuchu pacjentki narzÍdzie
chirurgiczne.

(Wiadomoúci Dnia, 6.3.2000)
W Moskwie
odby≥a siÍ kolejna demonstracja pod Ambasadπ RP, z
antypolskimi has≥ami. Organizuje te demonstracje, za
zgodπ w≥adz, Narodowo-Bolszewicka Partia Rosji.

(Donosy, 7.3.2000)
Prezydent i premier
wys≥ali listy do Marka Edelmana, w ktÛrych zgodnie
potepiajπ wymalowanie na jego domu antysemickich
hase≥ i obiecujπ do≥oøenie wszelkich staraÒ øeby z≥apaÊ
sprawcÛw.

(Donosy, 24.3.2000)
I jeszcze o wymiarze sprawiedliwoúci
zdarzy≥o siÍ, øe pewien obywatel zosta≥ napadniÍty na
klatce schodowej bloku. PrzestÍpca pobi≥ go i zrzuci≥ ze
schodÛw, obywatel uciekajπc zgubi≥ niesione w torbie
papiery. SprawcÍ napadu odnalaz≥ potem (by≥ to
mieszkaniec tegoø bloku) ale policja nie by≥a specjalnie
zainteresowana úciganiem go. Obywatel dosta≥ natomiast
wezwanie z kolegium, ktÛre ukara≥o go za zaúmiecenie
klatki schodowej...

(Donosy, 24.3.2000)
W zwiπzku z przyznaniem
Andrzejowi Wajdzie Oscara za ca≥okszta≥t twÛrczoúci,
prezydent Stanow Zjednoczonych Bill Clinton przes≥a≥
reøyserowi list gratulacyjny. List zosta≥ odczytany po
uroczystoúci rozdania OscarÛw na przyjÍciu wydanym
na czeúÊ Wajdy. Swego Oscara Andrzej Wajda przekaøe
Muzeum Uniwersytetu JagielloÒskiego w Krakowie.
Oscar zajmie honorowe miejsce obok przekazanego
wczeúniej przez reøysera Z≥otego Niedüwiedzia z
festiwalu w Berlinie i Z≥otej Palmy z festiwalu filmowego
w Cannes. Ceremonia przekazania Oscara zosta≥a
zaplanowana na 2 kwietnia.

(Wiadomoúci Dnia, 27.3.2000)

Cantores Minores,
chÛr ch≥opiÍco-mÍski z Warszawy, ktÛry niedawno
úpiewa≥ w Watykanie dla papieøa Jana Paw≥a II, wyjecha≥
dzisiaj do Moskwy, gdzie w sobotÍ jako pierwszy
zagraniczny zespÛ≥ chÛralny wystπpi w úwieøo
poúwiÍconej przez watykaÒskiego sekretarza stanu,
kardyna≥a Angelo Sodano katolickiej katedrze
Niepokalanego PoczÍcia NajúwiÍtszej Marii Panny.

(Wiadomoúci Dnia, 28.3.2000)
Nieznani sprawcy
wykopali dÛ≥ i wywiercili dziurÍ w rurociπgu PrzyjaüÒ.
Ropa trysnÍ≥a na 25 metrÛw, sprawcy uciekli (ale zgubili
tablicÍ rejestracyjnπ...). Skaøony zosta≥ grunt na obszarze
1 hektara.

(Donosy, 30.3.2000)
Senat Uniwersytetu JagielloÒskiego
zdecydowa≥, øe Roman PolaÒski nie otrzyma tytu≥u
doktora honoris causa z okazji 600-lecia tej uczelni.
Wedlug ÑGazety Wyborczejî, przyczynπ odrzucenia
kandydatury naszego znakomitego reøysera by≥y
wπtpliwoúci natury moralnej (swego czasu w USA zosta≥
oskarøony o wykorzystanie seksualne 13-latki). ÑGWî
podaje, øe doktorami honorowymi UJ zostanπ m.in.
Gustaw Herling-GrudziÒski, S≥awomir Mroøek, Jan
Nowak-JezioraÒski i Tadeusz RÛøewicz.

(Wiadomoúci Dnia, 30.3.2000)
Na Prima Aprilis
tradycyjna parada lepszych lub gorszych øartÛw w
publikatorach. Dowcipem na chyba najwiÍkszπ skalÍ by≥a
kampania ÑJanusz Weiss na prezydentaî (dla tych, co
daleko od kraju: Janusz Weiss to znany komik, kiedyú w
s≥ynnym ÑSalonie Niezaleønychî, ostatnio produkuje siÍ
g≥Ûwnie w radio).

(Donosy, 3.4.2000)
Uniwersytet Opolski
dyscyplinarnie zwolni; dr. Dariusza Ratajczaka, autora
ksiπøki, zawierajπcej poglπdy, øe w Auschwitz nie by≥o
komÛr gazowych.

(Donosy, 6.4.2000)
£Ûdzka oúmiornica
ujawni≥a nowe macki. UOP zatrzyma≥ kolejne 21 osÛb,
w tym naczelnika UrzÍdu Skarbowego w Zgierzu. W
sprawie Oúmiornicy podejrzanych jest dotychczas ponad
150 osÛb z ktÛrych 60 juø aresztowano. Gangsterzy
oszukali Skarb PaÒstwa na co najmniej 300 mln z≥.

(Donosy, 19.5.2000)
W Krakowie
wezwano karetkÍ do leøπcego na trawniku
nieprzytomnego cz≥owieka. Lekarz pogotowia poleci≥
odwiezienie go do izby wytrzeüwieÒ, gdzie mÍøczyzna
zmar≥. Po fakcie stwierdzono, øe by≥ on trzeüwy - pijany
by≥ natomiast lekarz z karetki.

(Donosy, 25.4.2000)
3 maja
odby≥y siÍ uroczystoúci z okazji uchwalenia Konstytucji
oraz msze z okazji tej samej oraz úwiÍta Matki Boskiej.
Na Jasnej GÛrze by≥o 100 tys. pielgrzymÛw. Prezydent
wrÍczal ordery - w tym najwyøsze odznaczenie
paÒstwowe, Order Or≥a Bia≥ego, dla Krzysztofa
Skubiszewskiego, b. ministra spraw zagranicznych.
Arcybiskup JÛzef ØyciÒski powiedzia≥ podczas mszy w
Lublinie, øe has≥o ÑPolska dla PolakÛwî ma korzenie
pogaÒskie, a ÑnaszoúÊî nie moøe byÊ kategoriπ waøniejszπ
od chrzeúcijaÒskiej uczciwoúci i poczucia
sprawiedliwoúci.

(Donosy, 4.5.2000)
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Je¿eli my�lisz o
sprzeda¿y lub kupnie
nowego domu, czy
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proszê do
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Real Estate: Krys Adam
Telefon 0413 003 635

Mówiê po polsku

Na zaproszenie Australijskiego Instytutu
Spraw Polskich przebywa≥ z wizytπ w
Australii Ksiπdz Jezuita dr hab. Stanis≥aw Obirek.

Goúciliúmy Go rÛwnieø w Kanberze, a gospodarzem
tej wizyty oraz opiekunem ks. Obirka by≥ p. Aleksander
Gancarz. W czasie trzydniowego pobytu w stolicy ks.
Obirek spotka≥ siÍ z tutejszπ Poloniπ w Katedrze úw.
Krzysztofa, przyjmowany by≥ przez p. Kobia≥ko w
ÑNational Library of Australiaî, nastÍpnie by≥ goúciem
profesor A. Wierzbickiej w Australian National University,
wyg≥osi≥ prelekcjÍ w National Jewish Centre, zwiedzi≥
rÛwnieø National  Gallery of Australia oraz Parlament,
gdzie spotka≥ siÍ z parlamentarzystami i senatorami. Do
tego dodaÊ spotkanie w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych - tak wiÍc na zwiedzanie Kanbery zosta≥o
nie wiele czasu.

Podczas spotkania z Polakami w Katedrze úw.
Krzysztofa, na ktÛrym obecni byli m.in. prof. Jerzy
Zubrzycki i profesor Anna Wierzbicka, ks Obirek
poruszy≥ problem wspÛ≥czesnego katolicyzmu w
odniesieniu do innych religiii niechrzeúcjaÒskich jak:
judaizm, islam i buddyzm. MÛwi≥ o tym, øe najwiÍkszym
wyzwaniem koúcio≥a jest wykszta≥cenie ksiÍøy tak, aby
potrafili sprostaÊ potrzebom duchowym katolikÛw w
nadchodzπcym 21 wieku. KoúciÛ≥ nie powinien potÍpiaÊ
ludzi niewierzπcych, a katolicyzm musi byÊ otwarty i
tolerancyjny. ÑMusimy szukaÊ nowego jÍzyka, jÍzyka
egzystencjalnego, aby nie straciÊ dziedzictwa kardyna≥a
WyszyÒskiego - nie trzeba byÊ monolitycznymî. Jako
dyrektor Instytutu Kultury i Dialogu w Krakowie, ks.
Obirek mÛwi≥ o swej pracy, o zainteresowaniu m≥odzieøy

polskiej kulturπ øydowskπ, o tegorocznym ÑMarszu
Øywychî, ktÛry po raz pierwszy zorganizowany zosta≥
wspÛlnie z Rzπdem Polski i Izraela. Biorπcy w marszu
udzia≥ m≥odzi Polacy, Niemcy i Øydzi stali siÍ
przyjaciÛ≥mi. ÑRuch ekumeniczny w Polsce jest coraz
bardziej øywy. - 700lat temu byliúmy tak agresywni jak
Islamî - powiedzia≥ ks. Obirek. Dziú KoúciÛ≥ osiπgnπ≥
dojrza≥oúÊ, w ktÛrej fundamentalizm i schizmy stajπ siÍ
przesz≥oúciπ.

Irena ålaska-Bell

WIZYTA

GrGrGrGrGroch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapusoch z kapustπ, tπ, tπ, tπ, tπ, - dokoñczenie

Kolejny okaz
do kolekcji sposobÛw na ominiÍcie zakazu reklamy
alkoholu: na billboardach hoøa dziewoja i osobnik
dziwnie przypominajπcy mi tow. Gomu≥kÍ informujπ, øe
Ñjest jedna taka Øytniaî. Przy bliskim obejrzeniu okazuje
siÍ, øe jest to zaproszenie na festyn odbywajπcy siÍ w
dniu 22 lipca (!) w miejscowoúci Øytnia ko≥o Siedlec.
Festyn organizuje Polmos (producent wÛdek).

(Donosy, 5.5.2000)
Cud w warszawskim koúciele Zbawiciela:
uda≥o siÍ tam przeforsowaÊ, by dzieci przystÍpujace do
I Komunii mia≥y jednakowe, ≥adne lecz proste i tanie
stroje. Bo to co normalnie widzi siÍ z tej okazji (w≥aúnie
zaczπ≥ siÍ sezon) to, mÛwiπc z pozycji starej ciotki, obraza
boska.

(Donosy, 8.5.2000)
Szefostwo SLD
wzywa do walki z korupcjπ. Modny temat siÍ to ostatnio
zrobi≥, wszyscy politycy wzywajπ. A mnie, jak to czytam,
to przed oczami staje zaraz scena z filmu ÑMiúî: zebranie
ktÛrego wszyscy uczestnicy potÍpiajπ z≥odziei parÛwek,
jednoczeúnie dyskretnie siÍ oblizujπc...

(Donosy, 9.5.2000)
Myto za przejazd
polnπ drogπ pobiera rolnik ze wsi Molczyce (pow.
Lebork). Z powodu remontu przepustu na pobliskiej
rzece drogowcy wyznaczyli kilkunastokilometrowy
objazd. Wtedy Bruno N. udostÍpnil 800 m. skrÛt przez
swoje pole. Przy prowizorycznym szlabanie z ko≥kÛw i
sznurka pobiera 1.50 z≥ od pojazdu. Sπsiedzi rolnika
przewidujπ, øe niebawem zacznie go úcigaÊ urzπd
skarbowy.

(Donosy, 17.5.2000)
Bardzo optymistyczny materia≥
zamieszcza dzisiejsza Rzeczpospolita, piszπc o
samorzπdnoúci ktÛra sprawdza siÍ na poziomie gminy.
Reportaø opisuje dzia≥ania wÛjta i rady w gminie
P≥oskinia (nad PaslÍkπ), gdzie popegeerowscy bezrobotni
nie dostawali pieniÍdzy tylko ziemniaki sadzeniaki, a jak
wyros≥y kartofle, to kurczaki, a jak wyros≥y to kozy, a
wtedy ten i Ûw zaczyna≥ uprawiaÊ ziemiÍ - i tak dalej.
Gmina nie zlikwidowala øadnej szko≥y, wybudowa≥a w
dziesiÍÊ miesiÍcy nowe gimnazjum, nowπ oczyszczalniÍ
úciekÛw, kanalizacjÍ i wodociπgi w kolejnych wsiach.

(Donosy, 5.6.2000)
20 godzin
spÍdzi≥ uwiÍziony w kominie (podczas zabawy w
chowanego) 14-latek. Uwolnili go straøacy.

Donosy, 14.6.2000)



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!
� CZARTERY w okresie OLIMPIADY do Polski i z Polski

Liczba miejsc ograniczona.

� Dooko³a �wiata QANTAS + LOT  przez Amerykê do Warszawy.
Cena od $2100,�

� Do Warszawy � QANTAS / British Airways przez Londyn od $1490,�
W tej samej cenie przelot z Kanbery do Warszawy
Holenderskie linie KLM oraz LAUDA przez WIEDEÑ

� Chcesz sprowadziæ rodzinê do Australii
Cena od $2020,� do Kanbery

oraz inne propozycje wczasowe

     Zapraszamy do biura lub do kontaktu przez telefon.  Wysy³amy bilety do domu.
Kontakt:  Janina Fabjanowska tel. (02) 6248 9399 fax (02) 6247 2898
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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 wiele
smako³yków
kuchni polskiej:
pierogi z kapust¹ i
grzybami,
miêsem, serem i
ruskie, oraz flaki,
go³¹bki, bia³¹
kie³basê i kotlety
mielone.

Zaprasza na  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


